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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.

Dalším typem členství je pořadatelské
členství za 500 Kč, pořadatel dává členům
BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň
20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede
BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu
inzerci svých akcí v BL (1 stránkav BL / rok
/ na akci), na webu BAČR v dalších
tiskovinách vydávaných BAČR.

»

Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA,
který rovněž dojedná individuálně
podrobnosti týkající se kolektivního,
pořadatelského a sponzorského členství.
Za člena je rovněž možno přihlásit se na
některých akcích.

Výhody členství
» Slevy ve vybraných obchodech
s hudebninami.

Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy.

»

Zdarma Bluegrassové listy nejméně
4x ročně.

»

BA spolupořádá nejstarší evropský
bluegrassový festival v Evropě,
Banjo Jamboree.

»

Zařazení do databáze členů – v případě
zájmu možno emailem zasílat pozvánky
na akce.

»

BA používá databázi členů k zaslání
pozvánek na nejrůznější
bluegrassové akce.

»

Možnost zapůjčení aparatury.

»

Sleva na vstupném na Banjo Jamboree
a některé další festivaly a akce.

»

BA pořádá výběrová kola na festival
Banjo Jamboree.

»

BA vítá další náměty svých členů.

»

Internetové stránky BA jsou na adrese
http://www.bacr.cz.

Členství v BA
» Členství v BA je na kalendářní rok s tím,
že kdo se stane členem do 30.6., zaplatí
plný roční příspěvek 200 Kč, kdo
po 30.6., zaplatí 100 Kč.
»

»
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»

Pro kapely je možno využít institut
kolektivního členství za 500 Kč, každý
z kapely obdrží průkazku a bude dostávat
vlastní výtisk BL (všechny výtisky budou
zasílány na adresu kapelníka) a samozřej
mě bude mít i všechny další výhody
vyplývající z členství.
Pro sponzory BA je určen institut
doživotního členství za 5.000 Kč.

Zájemci o členství mohou zasílat peníze
převodem nebo složenkou nebo na účet:
108596029/0300
Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte
svoje jméno příjmení (ev. název kapely)
+ "členství BAČR". Pokud jste noví členové,
pošlete prosím emailem svou adresu na
petrgartner@tiscali.cz, ať víme, kam posílat
Bluegrassové listy. Případné informace
u členů výboru:
Petr Brandejs
(předseda)
mobil: 777 122 569,
email: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner
(šéfredaktor BL, databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477,
email: petrgartner@tiscali.cz
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SLOVO PŘEDSEDY

Slovo předsedy
Milí členové,
dobrou zprávou pro mě osobně je, že
někdo čte Slovo předsedy! A další, že na
mou minulou výzvu k výchově mladých
bluegrassistů a bluegrassistek zareagoval
náš kamarád Jarda Žanta optimistickým
článkem o tom, jak na ZUŠ ve Frýdlantě
trénuje mladou bluegrassovou kapelu.
Skvělé! (Článek najdete ho na jiném místě
v BL).
Za poněkud úsměvnou dobrou zprávu
můžeme myslím označit i skutečnost, že
se podařilo BAČR zapsat u Krajského
soudu v Ostravě, takže nebude zrušena.
Ani se mi nechce kazit vám dobrou náladu
popisem toho, co všechno jsem pro to
musel udělat…no, hlavně že je to za námi.
Další pozitivní novinkou je, že jsme
s Ondrou Kozákem získali grant od IBMA,
který nám umožní odehrát několik
vystoupení ve školkách, kde budeme
popularizovat bluegrassové nástroje na
většinou českých lidových písničkách.
Když k tomu přičteme další ročník
GibsonManie (viz Servis), koncert IIIrd
Tyme Out v Praze, květnový koncert Kristy
Cox v Jablonci, letošní účast houslového
virtuoza Casey Driessena na Banjo
Jamboree, nominaci na Grammy pro CD
Quicksilver
natočené
na
koncertě
pořádaném Rosťou a Ivou Čapkovými,
ocenění Highlight pro sólové CD Ondry
Kozáka v prestižním časopise BG
Unlimited
a
standardně
probíhající
festivaly a dílny, nemáme si myslím
ohledně stavu naší bluegrassové scény na
co stěžovat.
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Věřím, že i BAČR přispívá se svou troškou
do našeho bluegrassového mlýna. I díky
Tobě, milý člene/členko!
Díky, hezký rok 2020 přejeme!

Petr Brandejs
Předseda BAČR

King / Sailing Shoes / Angelina Baker / Night
Train / Shady Grove / The Day When Robots
Acquired Human Rights / Lonesome Fiddle
Blues
Zdeněk Roh letos oslaví 45. narozeniny, a
protože hraje od doby, kdy byl teenager,
můžeme ho myslím už považovat za veterána
naší scény. Pro ty, co to neví – Zdeněk, mezi
přáteli známý jako Rohlík, vyrábí výborná banja
značky Roll‘s a hraje na několik hudebních
nástrojů. Působil v mnoha skupinách; například
svých vlastních Roll’s Boys, BG Cwrkotu,
Metropolitan Country, Petr Brandejs Bandu a
dalších.
Nejnovější z jeho projektů se jmenuje The
Vacuum Ball (čti vekjúm ból) a v poště mi
přistálo jejich sedmipísničkové CD, které má
podobně komplikovaný název jako skupina
sama: Kunanesenanuk, tedy Kuna nese nanuk.
Je to samozřejmě palindrom, tedy čte se
odpředu i odzadu stejně. Zdeněk v tomto
ohledu nikdy nic posluchačům ani divákům
neusnadňoval :)

úroveň všech hráčů je vysoká, na sólu do
Lonesome Fiddle Blues si banjista vyloženě
pochutná, ale posluchač by neměl čekat tradiční
bluegrassový model sloka – refrén – sólo.
Hodně se hrají unisona, krátké mezihry apod.
Tak se kapela vypořádává s pestrým složením
repertoáru, kde třeba skladba King je od britské
elektronické kapely Years and Years. Night Train
a The Day When Robots Acquired Human
Rights jsou zdařilá díla Zdeňka Roha. Vokálně
se kapela spoléhá většinou na dvojhlasy Báry
Preisslerové a Zdeňka Roha, což jsou výborní
zpěváci, jejichž hlasy se pěkné pojí dohromady.
Sečteno a podtrženo, The Vacuum Ball nabízí
pestrý, kvalitní a zajímavý repertoár ve svém
osobitém stylu na pomezí akustického rocku,
country a bluegrassu. Otázkou je, jestli najde
dost fanoušků, kteří chtějí slyšet něco úplně
nového. Já věřím, že ano, protože je to hudba
kvalitní.

MINI CD SKUPINY THE VACUUM BALL

Mini CD skupiny The Vacuum Ball

Petr Brandejs

Kromě Zdeňka, který hraje na banjo (old time i
Scruggsův styl) a většinu skladeb na oktávovou
mandolínu,
najdeme
v
kapele
Báru
Preisslerovou, která je hlavní zpěvačkou a
kytaristkou kapely. Její maminka Blanka
Preisslerová odvádí naprosto spolehlivý výkon
na kontrabas. Milan Polreich hraje na kompletní
soupravu bicích a Vojta Nosek na housle.
Skladby obsažené na CD jsou zajímavou
směsí, kterou (přestože inspirace třeba kapelou
Newgrass Revivalem je místy patrná) kapela
předělala k obrazu svému. Platí to o
tradicionálech Angelina the Baker a Shady
Grove, bluegrassovém standardu Lonesome
Fiddle Blues stejně jako Samem Bushem
zpopularizované Sailing Shoes. Instrumentální

Obal CD  přední strana
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ZEMŘEL BANJISTA, DOBRISTA A STEELKYTARISTA HONZA SEIDL

Zemřel banjista, dobrista a steel kytarista
Honza Seidl
Honza se narodil 6. února 1974 a odmala
měl rád country. Jsme bratranci a trávili
jsme spolu víkendy i prázdniny na spo
lečné chalupě. Díky pobytu na táboře
začal ve 14 letech hrát na kytaru a o rok
později zatoužil po banju. S jeho prvním
Kertakem jsem ho doprovázel na svou
první kytaru i já, společně s mou sestrou
Petrou, právě na naší chalupě v Máslo
vicích. Jezdili jsme na vandry, založili první
kapelu (Sailors) a od Zelenáčů se dostali k
americkému bluegrassu. Hrávali jsme taky
v dalších partách po country bálech.
Později jsme začali hrát ve skupině
Daybreak s Liborem Kameníkem (kontra
bas) a Tomášem Dvořákem (mandolína). S
následující kapelou Přísně tajné se nám

povedlo dostat se na bluegrassové CD
Edice Talent s nahrávkami natočenými v
sestavě: Honza Seidl  banjo, Martin
Kohout  kytara, Roman Policar  bas
kytara, Tomáš Ludvíček  mandolína a
Karel Slavík  foukací harmonika. Pak se
naše hudební cesty na čas rozešly.
Honza hrál několik let velmi intenzivně s
Michalem Braxatorisem v kapele Bafalo.
Jeho blízkým kolegou v dalších kapelách
(Plyšová ryba a Nawopack) byl Pavel
Womack Jukl. Honza se více zaměřil na
dobro a s Womackem (baskytara), Láďou
Snížkem
(banjo),
Vojtou
Pečeným
(mandolína) a Michalem Neubauerem
(kytara) založili na podzim 2001 skupinu

Symbióza mezi Honzou a jeho steelkytarou byla nepřehlédnutelná
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Wejlet, do které jsem v létě 2003 přišel
místo Michala. Tam jsem se naposledy
hudebně potkal s Honzou. V repertoáru
převažovaly vlastní písně modernějšího
střihu, do kterých se hodily bicí Ondry
Jukla. Vydali jsme společně v květnu 2005
CD "Wejlet ...jak má bejt", natočené ve
studiu u Štěpána Kojana a vydané
společností AVIK. Honza Wejlet v prosinci

2007 opustil a věnoval se hraní ve skupině
Grassroad
kolem
kytaristy
Petra
Třebického až do února 2010. Natočil s
nimi promo CD "Procházím tmou". Kromě
Petra se tam potkal s mandolinistou
Pavlem Bulínem, baskytaristkou Lenkou
Jarošovou, zpěvačkou Terezou Houd
kovou a houslistou Honzou Bartoškem.

ZEMŘEL BANJISTA, DOBRISTA A STEELKYTARISTA HONZA SEIDL

Honzovy začátky v patnácti s prvním banjem
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ZEMŘEL BANJISTA, DOBRISTA A STEELKYTARISTA HONZA SEIDL

Koncertoval s nimi během sezóny 2019 a
natočil s nimi jejich poslední aktuální CD
"Outlaws!". Honza skoro dva roky bojoval s
leukémií, ale pochvaloval si, že se stav
stabilizoval. Bohužel krvácení do mozku
přišlo náhle a nečekaně a s fatálním
koncem  zemřel ve čtvrtek 16. ledna 2020.
Honzu v jeho hudebních projektech pod
porovala manželka Petra a radost mu dělal
jeho syn Ondra (narozen 2005), který
zdědil jeho lásku k hudbě a hraní na
hudební nástroje. Třeba bude pokračovat v
jeho šlépějích.

Když zrovna nehrál na steelku, tak provětral i banjo

Časem ho víc a víc bavilo hrát na steel
kytaru, která ho naprosto uchvátila. Na
posledy jste ho mohli vidět a slyšet se
skupinou Big Boy Band hrající country s
prvky jižanského rocku.

Čapek show – přímá linka z Nashvillu
Nový bluegrassový pořad na Country Radiu
Od října letošního roku pro vás připravují Rosťa
a Iva Čapkovi nový pořad, ve kterém přinášejí
novinky ze světa amerického bluegrassu a
country. Čapek show je vaší přímou linkou z
Nashvillu, plnou zajímavostí, exkluzivních
rozhovorů a také skvělých bluegrassových
písniček. Hodinový pořad má na Country Radiu
premiéru vždy první sobotu v měsíci, od 10 hodin
dopoledne a reprízu ve stejný den a čas za 2 týdny.
Díky Čapek show uslyšíte na Country radiu bluegrass
v hlavním čase! Nenechte si to ujít!
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Omlouvám se, pokud jsem nezmínil ně
které další kapely, ve kterých hrál a
muzikanty, se kterými spolupracoval. Bylo
jich hodně a určitě některé z nich ovlivnil
tak hodně jako mě. Myslím, že bez jeho
vlivu bych před 30 lety nezačal hrát
bluegrass a možná bych ani nezačal s
muzikou.
Tomáš Ludvíček

ČAPEK SHOW - PŘÍMÁ LINKA Z NASHVILLU

Fotky z přípravy rozhovorů pro Čapek show

Od shora: Iva a Sam Bush, Iva se Stevem Kaufmanem,
rozhovor s Doyle Lawsonem se natáčel u Doyla v autě, se
Sierrou Hull na IBMA v Raleigh, Rob Ickes a Trey Hensley,
na návštěvě u Tim O´Briena, Becky Buller
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NĚKOLIK POSTŘEHŮ Z „BLUEGRASSOVÉHO“ ADVENTU

Několik postřehů z „bluegrassového“
adventu
New River Train Austromoravia  předadventní koncert  aula hotelu
"U Hraběnky"  Telč, 30.11.2019.
V příjemném prostředí, které bylo téměř
zaplněno posluchači a diváky, se odehrál
předadventní koncert rakousko  české kapely
New River Train, tvořené "pickery" kmenově z
Moravy. Pro přehled konkrétně: Mojmír "Taras"
Ševčík  leader, 5th string banjo & vocals (A),
Miloslav Toman  mandolin & vocals, Ivan
"Claude" Drážný  guitar, Miroslav Novotný 
fiddle & vocals, Aleš Weselý  acoustic bass &
vocals.
Přesto, že kapela, po určitých personálních
obměnách, má poměrně málo prostoru k
trénování, bylo jasně slyšet, že výkonnostní růst
se dostavuje. Dobře ozvučený prostor byl hned
od počátku svědkem "vřelého" bluegrassu se
všemi atributy.
Dominující hlas "Tarase", byl doplňován do
chorusů všemi ostatními členy v různých
kombinacích. Když to pak bylo obohacováno
"breaky" jednotlivců, kde je třeba vyzdvihnout
zejména banjo, kytaru a mandolínu, byl zážitek

harmonický. V jedné skladbě se připojil i
přítomný Tomáš "Sadámek" Pugner, nyní již
bývalý člen.
Sled songů byl namixován vtipně, tu standardy,
tu sem tam vlastní věci, instrumentálky a k tomu
přiměřené, nevtíravé, sebevědomě skromné
průvodní slovo.
V paměti tak utkvěly některé songy, namátkou 
Grapes On The Vine / Big Blue Raindrops / Cold
On The Shoulder / Willie Roy, The Cripple Boy /
She´s Gone, Gone, Gone, dále pak instru
mentálky Julius Finkbine´s Rag (Beaumont
Rag) / jazzůvky  All Of Me a taky Minor Swing.
Pak ještě spousta dalších, jejichž názvy mi
unikly.
Závěrem lze uvést, že to bylo bezvadné
"předvánoční menu“ a potvrdilo, že pocitově
dobré koncerty bluegrassu existují.
Václav Kříž  prosinec 2019

Pražce Luka nad Jihlavou  15.12.2019  předvánoční koncert na
jihlavském Masarykově náměstí.
Letošní adventní program celkově produkoval
kapelník Zatrestbandu a příležitostný výborný
herec, Petr Píša. Pojetí bylo velkorysé, počínaje
vybudovaným kulatým kluzištěm kolem mo
rového sloupu. V rámci tohoto adventního času
vystupovala řada kapel.
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Ve jmenované neděli zde „otvíral“ Kamelot Brno
(mimochodem výborný projev), dále pak
Dostavník Brtnice (solidní set) a následovaly
Pražce Luka nad Jihlavou, slavící letos 45 let
svého trvání. Momentálně existují v následující
sestavě: Jaromíra Musilová  5th string banjo &

Před velice početným publikem předvedly
(subjektivně) v hodinovém setu kompaktní
výkon (na všech muzikantských postech i
vokálech), podpořený spontánně přítomnými
tančícími tanečníky z jihlavské Bonanzy, ke
kterým se přidávala řada dalších posluchačů a
diváků.

Z uvedených songů zaujaly zejména  Black
Eyed Susie / Co nevzal říční proud / Modrý
blues / Nemáš chybu / Silver Dew On The Blue
Grass Tonight / Bill Cheatham Medley / Dveře s
černou šmouhou / Little Bitty a řada dalších. Dá
se konstatovat, že diváci a posluchači byli velice
spokojeni a muselo se několikrát přidávat.

Miloslav Toman & Wendy Cross  prosinec 2019

50 LET V COUNTRY

vocals, Jiří Lukšů  fiddle & vocals, Stanislav
Řehoř  guitar & vocals, Aleš Weselý  acoustic
bass & vocals, Václav Kříž  mandolin & vocals.

50 let v country
Hudební skupina Poutníci začala letos už svou
jubilejní sezonu s číslem 50. Za tu dobu se v
kapele vystřídala řada muzikantů z nichž někteří
patřili a patří mezi to nejlepší co český blue
grass mohl a může nabídnout, Robert Křesťan,
Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo Jan Máca.
Kapela bude celý rok 2020, s výjimkou před
vánočního období, jezdit s koncertem, který se
jmenuje „ 50 let v country.“ A odehraje ho, tedy
alespoň doufám, v sestavě v které brnká již 11
let. A to s banjistou a dobristou Peterem
Mečiarem, kytaristou a zpěvákem Jakubem
Bílým. To jsou ti mladší současní Poutníci. Ti
starší současníci jsou Jan Máca, mandolína a
zpěv a Jiří Pola – Karas, hráč na elektrický
kontrabas, zpěvák a kapelník.
Soubor vydal za dobu svojí činnosti 15 CD nebo
LP, poslední nosič produkoval Supraphon
v roce 2017 a sice dvoj CD s názvem Zlatá éra.

Ale co se týče nosičů, tak Poutníci představí
během sezony v pořadí už šestnáctý s názvem
„ Stíny na střechách.“
Toto CD je složené z novinek, jenž napsali sami
současní členové. Jedinou výjimkou, co se týče
stáří, je úvodní píseň, podle které se deska
jmenuje. Texty k většině skladeb napsal textař
z Trutnova – David Konopáč
Také letos se skupina bude snažit odehrát opět
co nejvíce vystoupení, jak v Česku tak i na
Slovensku či v jiné zahraniční zemi, to znamená
minimálně 100 koncertů.
Většina novinek ze zmíněného CD, ale hlavně
poutnické hity jako jsou písně Panenka, Pojďme
se napít či Hotel Hillary, na vás budou čekat
během oslavného koncertu Poutníků s názvem
„50 let v country.“
Na vaši návštěvu se za Poutníky těší Jiří Pola  Karas
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vlaštovky se objevují i když je leden
V září 2019 po mém nástupu do ZUŠ Liberec,
Frýdlantská na místo učitele kytar, banja a
ukulele jsem příliš netušil, jaké budu mít žáky,
kromě 1 banjisty, kterého jsem si přivedl.
Vyfasoval jsem žáky v rozpětí 718 let. Někteří
úplní nováčci, někteří již znalí hry, ale na jiný
nástroj, nebo bludné duše, které školou
prochází, ale výsledků v dosavadní hře nijakých
ještě nedosahují, tudíž jsou trochu bezprizorní.
Takže normální stav a pane učiteli ukažte, jak si
s tím poradíte.

Rytmicky jeŠna tom však dobře a chodil 6let do
houslí, než začal s baskytarou. Nováčkem ve
škole byl kluk se zájmem o hru na elektrickou
kytaru / Šimon, kterého nikdo neznal a který
přišel z Frýdlantu do Liberce studovat střední
školu. Hudebně šikovný mladík, který je ochotný
se učit všemu možnému bez předsudků. O
banjistovi / Vojtovi jsem se už zmínil. Patří již
nyní k naší nastupující mladé generaci banjo
hráčů, která o sobě nechává hodně slyšet. To
bylo z vlastních zdrojů mých žáků ve třídě vše.

Samo nejde nic. Vytvořit soubor jsem si ale u
vedení školy dohodl a začal s výběrem
obsazení postupem, co dům dá a kdo má
zájem naskočit. Rozhodl jsem se pro žáky ve
věku 16 a výš let. Ve své třídě jsem si vybral
baskytaristu / Štěpána, který netušil, kde se
který tón na nástroji nachází, ale byl jediný.

V hudebce řádí big band / gro dechaři,
symfoňák / gro smyčcaři, sbory a menší
komorní uskupení tvořená žáky. Malá kapela
sahající k country, folku nebo hrající blues a rock
nikde žádná. Tak jsem si řekl, že zkusím zaplnit
toto místo. Drž se ševče svého kopyta /
bluegrassu a zaměřil jsem se na výběr

BLUEGRASS V ZUŠ LIBEREC – 1

Bluegrass v ZUŠ Liberec – 1

Drive na žákovském koncertu
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BLUEGRASS V ZUŠ LIBEREC – 1
Drive, skupina poskládaná tzv. „ co dům dal “
houslistů. Dcera jednoho mého dřívějšího
bluegrassového kolegy tam chodí na housle,
ale symfoňák / komořina jí nebaví a uvažovala,
že už toho nechá. Po tátově vzoru chtěla hrát
bluegrass, nebo alespoň spřízněnou hudbu.
Takže volba padla na ni / Majdu. Proti klukům
v tomto věku má výhodu, že může zpívat, což je
podstatné. Pro plnější zvuk a další shodou tam
do houslí chodí spoluhráč Vojty z jablonecké
bluegrassové mládežnické skupiny Golden
Creek / Ondra.
No a tak jsme začali pracovat a učit se na
vybraných skladbách společnému hudebnímu
řemeslu. Prvotní výběr skladeb je pestrý, aby si
všichni zahráli, ale neodradila je přílišná
specializace, nebo vysoká obtížnost. Samo
sebou, housle hrají podle not ve dvojhlase a na
jejich technické zvládnutí mi pomáhají
dohlédnout občas kolegové houslisti svou
radou. Zbylé tři muzikanty si dokážu zatím
ohlídat sám. Pokud to vše bude pokračovat i ve
II. pololetí školního roku, tak v repertoáru
budeme mít baladu, bluegrassovou instru
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mentálku, jazzový standard, blues a skotsko
irskou skladbu. Čas ukáže, kam se žákovská
kapela zorganizovaná při ZUŠ Liberec, která se
jmenuje Drive, dostane a jak se vybarví.
Skupina se již veřejně představila vystoupením
na žákovském koncertu 12.12.2019 ve velkém
sále školy a všichni zúčastnění jsme z toho měli
dobrý pocit. Vedení školy také s povděkem
kvitovalo jejich výkon a nabídlo mi jejich podporu
formou zajištění dalších veřejných vystoupení za
školu.
Složení skupiny Drive je: Vojtěch Šlajs / banjo,
Ondřej Kohl / housle, Magdalena Hrochová /
housle, zpěv, Šimon Woide / el. kytara a Štěpán
Krupka / baskytara.

Tanvald, leden/2020 Jarda Žanta, banjo
PS: Článek je reakcí na slovo z úvodu našeho
předsedy BAČR v minulých Bluegrassových
listech. Díky, ahoj.

Mohutná postava s velebnou hřívou vlasů a pětistrunným banjem, to je Michal „Miki“ Prusík,
muzikant, organizátor, moderátor a také – jak jsem zjistil – cestovatel. Strávil na cestách po
Spojených státech skoro dva roky a dovede o tom (a nejen o tom) moc pěkně vyprávět. Přeji
příjemné počtení a doufám, že vás Mikiho vyprávění zaujme stejně jako mě.
Začnu obligátní otázkou, jak ses Miki dostal
k bluegrassu a kdy?
Nic originálního ti neřeknu, odpovím jako většina
mých vrstevníků – tramping, Greenhorns,
Marko Čermák. V polovině sedmdesátých let se
tomu u nás vlastně ještě ani moc bluegrass
neříkalo, na Portě byly tehdy bluegrassové
kapely zařazeny v kategorii nazývané Country
& Western. Málokdo měl tehdy magnetofon a
ještě míň lidí mělo přístup k zahraničním
nahrávkám, takže my ostatní jsme byli odkázání
na gramofon a poslech v ČSSR vydaných
vinylových desek. A z kapel, které tehdy mohly
nahrávat desky, byli Greenhorni jednoznačně
nejbluegrassovější. Přitáhli k bluegrassu ohrom
né množství lidí. Podle mě jsou jejich zásluhy o
rozvoj bluegrassu v Čechách nedocenitelné, že
by si snad od bluegrassáků zasloužili i pomník.
Představ si schválně, kdyby Greenhorns,
Vyčítal, Čermák vůbec neexistovali, kdoví jak
by na tom dnes náš BG byl, možná stejně
nevalně jako třeba v Polsku nebo Maďarsku.
Jejich LP desky jsem měl naposlouchané tak,
že při poslechu některých písniček si i po letech
vybavím přesně místo, v kterém deska za
praskala nebo přeskočila. V porovnání s
dnešním snadným přístupem k obrovskému
množství nahrávek to byl opravdu pravěk. Na
vysvětlenou mladším čtenářům: pro příznivce
country vycházely u nás asi tak dvě až tři desky
za rok, takže jsme všichni poslouchali to samé.
A s bluegrassem hraným naživo jsem se setkal
poprvé někde na potlachu asi ve čtrnácti letech
a pak na okresních, krajských i celostátních
Portách, později pak samozřejmě na festivalech
v Kopidlně a Borovanech.

Budeš postupně zpovídán jako moderátor,
organizátor, pamětník i muzikant, tak
začněme tou muzikou. Vím, že hraješ na
banjo, kolegy banjisty bude určitě zajímat
nástroj, struny, náprstky, kapodastr…

ROZHOVOR S MIKI PRUSÍKEM

Rozhovor s Miki Prusíkem

První banjo jsem si koupil v patnácti letech za
860 Kč, bylo to takové to s malým bubnem a
koženou blánou vyráběné v Cremoně v Lubech
u Chebu. Ještě dnes si vybavuju, jak jsem se na
něj měsíce chodil dívat do Prioru a jak mě
fascinoval ten krk s pátým trčícím kolíkem bez
převodu. Ta banja jsme si upravovali, koženou
blánu nahrazovali plastovou, převrtávali napí
nání, vyráběli struníky, přelaďovače z dózických
klíčů a podobně. Po návratu z vojny jsem
upgradoval na model Kertak, rovněž Made in
Luby. Pak jsem si z Budapešti dovezl dvě lehká,
asi korejská banja, takové ty s hliníkovým
jednolitým korpusem. V USA to nazývají
bottlecap banjo. Ta už měla celkem vyhovující
krk, jedno jsem pak osadil dřevěným korpusem
a bronzovým toneringem Made in Škoda Plzeň.
Po revoluci jsem si pořídil Čapka, pak Průchu. A
pak jsem podlehl úchylce zvané gibsonmania a
přivezl pár Gibsonů z USA. Napřed dostupnější
Mastertony RB250 z 50–70´ let a pak i ty
nejžádanější „prewar“. Samozřejmě ne ty nej
cennější Mastertony s flathead ringem za
desetitisíce dolarů, ale jednoduché tenorové
„submastertony“, vhodné na 5strunnou kon
verzi. Momentálně hraji na Gibson TB1 z r.
1927 koupený v Texasu, Vláďa Ptáček mi ho
osadil svým flathead toneringem a 5strunným
krkem Gibson z padesátých let. Další oblíbené
mám bowtie RB250 r. 1963 s toneringem
Huber, koupené u Gruhna v Nashvillu, stejné
má třeba Terry Baucom.
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Miki Prusík
I Béla Fleck takové míval, když začínal s NGR.
Ještě mám konverzi předválečného Mastertone
TB3 ballbearing r. 1926.
To jsem netušil, že jsi takový znalec a
sběratel. Mohl bys trochu vysvětlit, co jsou
to ty konverze, prewar, submastertone, ball
bearing a podobně? Mám pocit, že ani
všichni banjisté nebudou úplně v obraze.
Téma Gibson banjo by bylo na samostatný
článek a já nejsem až takový znalec, to bys
musel za Vláďou Ptáčkem, Jardou Průchou,
Martinem Mikulášem, Pavlem Krištůfkem a
podobnými kapacitami. Zkusím být stručný,
snad mě ti skuteční znalci na něčem
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nenachytají. Firma Gibson vyvinula v letech
1925–29 konstrukci nazvanou Mastertone, ta se
stala pro bluegrassové banjo standardem, který
dodnes desítky výrobců kopírují. Kromě
Stellinga a Nechvilla vlastně od té doby nikdo
s žádnou zásadnější změnou v konstrukci banja
nepřišel. Jakýsi svatý grál pro banjisty jsou
Mastertony, vyrobené před 2. světovou válkou,
tedy „prewar“. Těch pětistrunných bylo tehdy
vyrobeno opravdu jen pár set a dnes jsou jejich
ceny sběrateli vyšponované na desetitisíce
dolarů, podobně jako u mandolín z éry Lloyda
Loara.
Proč výroba nepokračovala, když začalo být
pětistrunné banjo populární?

4strunné Gibsony se předělávají proto, že jich
před válkou – v době dixielandu – bylo vyrobeno
mnohem víc, než těch 5strunných. Rozmach
bluegrassu a s tím i větší výroba 5strunného
banja začala až po válce. Paradoxem tedy je, že
ta nejcennější bluegrassová banja byla vlastně
vyrobena ještě před vznikem bluegrassu. Dnes
jsou v USA i ČR výrobci, kteří, co se týká
preciznosti, daleko předčí předválečnou
rukodělnou výrobu Gibsonu ze staré továrny
v Kalamazoo, ovšem slovo Gibson je u banja
pořád magický pojem. Když ale v roce 2010
během dvou dnů v oblasti Nashville spadlo přes
30 cm vody a řeka Cumberland vyplavila
továrnu Gibson, tak firma, která prakticky dala
banju jméno a byla dlouhá léta jedničkou na
trhu, rozprodala stroje, propustila řemeslníky a
skoro po sto letech ukončila výrobu banja.
Smutný konec.

ROZHOVOR S MIKI PRUSÍKEM

Poté, co USA vstoupily do druhé světové války,
Gibson výrobu prakticky zastavil, řemeslníci
odešli do války a kovovýroba se soustředila na
válečný průmysl. Když válka skončila, tak už se
nikdy Gibsonu nepodařilo docílit té předválečné
výjimečné zvukové kvality nástrojů, těžko říci
přesně proč. Technologické postupy byly
zapomenuty, kvalifikovaní dělníci se nevrátili a
podobně. Gibsony se tak dělí na prewar (1925–
1941) a na ty poválečné, které se v různých
obdobích dařilo vyrábět tu v lepší, tu zas v horší
kvalitě. Proto pro reálnou cenu banja Gibson je
kromě stavu dost důležitý i rok výroby.
Konstrukce Mastertone znamená banjo
s javorovým, nejlépe třívrstvým korpusem
osazeným těžkým toneringem z bronzové
slitiny. Nejpoužívanější toneringy jsou typ
flathead, pak archtop. Ty jsou jednodílné, kdežto
nejstarší systém „ballbearing“ je nejsložitější
konstrukce toneringu, kdy tonering je nasazen
na 24 kuličkách s 24 pružinami a 48
podložkami. To byla taková dost pracná a slepá
cesta. Nejdražší Mastertony jsou i nejvíce
zdobené a vykládané perletí, gravírované,
pozlacené. Pak jsou ty lacinější, jednodušší
modely „submastertony“ či „nonmasterto
ny“ (modely TB1,TB2,TB0,TB00 a zdobe
nější TB11), ty mají místo bronzového
toneringu jen lehký mosazný kroužek, případně
blána sedí přímo na dřevěném korpusu. Kvalita
dřeva korpusu neboli rimu a rezonátoru u tohoto
levnějšího, málo zdobeného Gibsonu, byla
prakticky stejná, jako u těch nejdražších
modelů. Cenu zvedala hlavně pracnost
zdobení, ostatní kovové součásti banja byly
totožné, vždyť banjo je skládačka a jednotlivé
díly se často dají zaměňovat. Ty levné TB1, TB
2, kterých bylo vyrobeno řádově mnohem více
kusů než Mastertonů, jsou proto dnes tolik
vyhledávány na konverzi neboli předělávku.
Zkrátka korpus se osoustruží, nasadí se kvalitní
tonering (dost často made in ČR), nasadí se
5strunný krk a z levného 4strunného tenoru
vznikne 5strunný Mastertone. Touhle cestou to
řeší v USA řada borců, nejznámější je v tomhle
asi bývalý Skaggsův banjista Jim Mills. Ty

Díky za podrobné vysvětlení a zpátky
k banjovému příslušenství.
Při výběru strun, kobylky, kapodastru jsem si
řekl, že nebudu ztrácet čas hledáním již
objeveného, oni ti Amíci už mají vše tisíckrát
vyzkoušené. Použil jsem tedy starou Trischkovu
a Wernickovu školu Masters of the 5String
Banjo, v které jsou podrobné údaje, co kdo
z tehdy 68 nejlepších banjistů používá za banja,
struny, kapodastry, kobylky, struníky, výšku strun
atd. Z toho mi vyšly jako nejpoužívanější struny
GHS sada Sonny Osborne 1112132211.
Jako každý banjista jsem zkoušel různé
náprstky, začínal jsem kdysi s ne moc poho
dlnými českými, tehdy nic jiného nešlo koupit,
pak Dunlopy z Tuzexu, pak jsem dlouho užíval
National, pak Kyser, ProPik a nakonec jsem
skoro po 30 letech vzal na milost Dunlopy, nějak
mi teď sedí nejlíp a i zvukově se nějak vylepšily.
A na palec jsem podlehl poslední módě a po
létech jsem heavy Golden Gate vyměnil za
extrémně drahý prstýnek BlueChip, který stál
víc, než moje první banjo. Kapodastry používám
Shubb a Ptáček, kobylky Snuffy Smith a
Sullivan.
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Proč zrovna banjo? A hraješ i na jiné
nástroje?
Jak jsem řekl, hltal jsem v pubertě nahrávky
Greenhorns, to Čermákovo banjo mně prostě
učarovalo. Nemám žádné hudební vzdělání,
rodiče mě nijak zvlášť k hudbě nevedli, nějak
jsem si našel cestu sám přes kamarády a
tramping. Do ZUŠ jsem nechodil, ani noty jsem
se bohužel nenaučil, to je handicap, ale banjo
má tu výhodu, že hodně se dá pochopit z
tabulatur. Ve třinácti letech jsem k Vánocům
dostal kytaru, na kterou jsem se jako samouk
naučil nějaké ty trampárny a od patnácti měl
konečně banjo, s kterým jsem se začal
seznamovat s pomocí Čermákovy školy, která
v roce 1975 vyšla. O pár let později jsem se
dostal k překladu Scruggsovy školy a až po
vojně ke škole Melodic Banjo od Tonyho
Trischky. Jsem vyložený samouk, jen
v začátcích mi hodně pomohl můj kamarád a

spolužák Andrej Brychta, hodně talentovaný
muzikant, sportovec a horolezec. Ten by to
s banjem dotáhl hodně daleko, kdyby bohužel
tragicky nezemřel v pouhých 21 letech
v Tatrách. S tabulaturami pro banjo mi pak dost
pomohl Jarda Pertlíček, něco jsem se snažil
pochytit i od Vládi Cvrka, výborného plzeňského
banjisty. A když se ptáš na další nástroje, tak
kromě banja mě v mládí okouzlil zvuk bluesové
harmoniky, zejména hra Sonny Terryho. Sehnal
jsem pár tehdy vzácných Hohnerek a jako
samouk na ně zkoušel hrát. Na rozdíl od banja
se na harmoniku dá učit tak nějak intuitivně i bez
příruček a tabulatur. Zvládám ale jen pomalejší
bluesové a country standardy, na bluegrassové
vypalovačky à la Charlie McCoy jsem si nikdy
netroufl. Na harmoniky jsem prakticky dvacet let
nehrál, až před třemi roky jsem nastoupil na
banjo na záskok k jedné kapele, která
potřebovala i foukačku, takže jsem harmoniky
zas s chutí oprášil.

Miki za Velkou louží ...
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No, já jsem banjista okresního formátu, navíc
dávno za zenitem, hrával jsem hlavně jamy po
hospodách a country bály. Na Portách jsem
v 80–90´ letech s kapelami končil vždy
v okresním či krajském kole. U nás v Plzni bylo
vždy dost lepších banjistů, ale abych nebyl
zbytečně skromný, na sídlišti jsem byl z našeho
vchodu nejlepší ☺. Nejbluegrassovější kapely,
kterými jsem prošel, byly H.R.B. (Hrajeme Rádi
Bluegrass), Fant a Falton. S Fantem jsme
v devadesátých letech párkrát nahrávali
v Plzeňském rozhlase, s Faltonem jsme pak
před dvaceti lety ve studiu Avik natočili jedno
demo CD. Pak jsem hrál s různými country
bálovými sestavami, poslední léta nejvíce
s MHS. To je kapela zpěváka a kytaristy Petra
Kratochvíla, který má na telefonu 5 banjistů, 5
mandolinistů, 8 basáků a kapelu vždy slepí
podle toho, kdo má čas. A hraje samozřejmě
hlavně české country a bluegrassové
standardy. Asi před třemi lety jsem nastoupil
původně jako záskok na banjo do plzeňské
countryfolkové kapely Lignit, ta hraje vlastní
tvorbu většinou v dost nebluegrassových
rytmech a aranžích, docela jsem se tam
s banjem potrápil, než to nějak vypadalo.
V Lignitu hraju také tu foukačku. A nejčerstvěji
asi rok hraju v mladé plzeňské kapele Straw
Hat, která stojí na výborné zpěvačce Janě, s tou
jsme se vloni dostali (konečně po třiceti letech) i
na tu celostátní Portu do Řevnice. I když se tu
bavíme hlavně o bluegrassu, tak já nejsem
nějaký zarputilý bluegrassák, moc rád si zahraju
třeba Žalmana nebo Kalandru a rád si zajamuju
třeba s neznámými lidmi i songy, které slyším
poprvé.
Zajímají mě ty country bály. V osmdesátých
a devadesátých letech byly všude, ale
postupně zmizely, lidi myslím přestali chodit,
tenhle problém mají všechny podobné akce.
Na Plzeňsku ještě fungují? A baví Tě zahrát
si na country bále?

I na Plzeňsku těchto akcí bývalo mnohem více,
ale ještě tu pár country tanečních skupin zbylo.
Já s hraním těch českých odrhovaček od
Greenhornů až třeba po Matušku nebo
Nedvědy nemám vůbec problém, lidi to chtějí
slyšet a můžeš jim mezi to občas propašovat i
nějaký ten bluegrássek. Navíc kapela MHS,
s kterou tyhle akce absolvuji nejčastěji, nikdy
nezkouší a nemá žádný playlist. Je to trochu
adrenalin, pořád se improvizuje, nikdy nevím co
kapelník Kráťa začne hrát a v jaké tónině to
bude, zkrátka taková dobrá průprava třeba na
hru bez kapa v různých tóninách. Samozřejmě
není to žádná instrumentální exhibice pro
bluegrassové fajnšmekry, ale běžný posluchač
je spokojený.
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Můžeš stručně zrekapitulovat svou hudební
minulost? Kapely, nahrávky, spoluhráči...

Hrávali jsme country bály taky, byla to ale
hrozná dřina (pomohl alkohol, ale to se zase
pak nedařila hudba) a navíc trochu vadil ten
náš „bluegrass bez přívlastků“. Publikum
chtělo víc český přístup, Tučný, Matuška,
KTO a tak podobně. Já to mám rád, ale
s kapelou jsme to nikdy hrát neuměli. Ještě
mi prozraď, chodíš si někdy zahrát,
zajamovat jen tak, do nějaké hospody nebo
klubu? V osmdesátých a devadesátých
letech – pokud jsme nehráli – jsme se tomu
věnovali pořád, dneska to úplně zmizelo.
Není kde, není s kým. U vás něco funguje?
S jamy je to podobné, bývalo to lepší, pravi
delnější, dnes už těch čistě bluegrassových
jamů tolik není, většinou je to promixované
s country a trampskými písněmi, jako třeba
někde na vodě.
Kdo měl na Tebe, jako na muzikanta, největší
vliv?
Jako na většinu banjistů mé generace to byl
v počátcích jednoznačně Marko Čermák,
z českých banjistů pak Vláďa Ptáček, když
hrával s Copem a Vláďa Cvrk, který hrával
v kapelách H.R.B, ChBQ a Falton.
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Coby Plzeňáka mě samozřejmě nejvíce ovliv
ňoval Cop, před nástupem základní vojenské
služby jsem stihnul zažít několik vystoupení
původní sestavy s Bohoušem Chaloupkem,
ještě před emigrací. Když jsem se po dvou
letech vojny vrátil, Cop neexistoval, půlka kapely
zmizela za oceánem, to mě hodně mrzelo,
nevypadalo, že to ještě obnoví. O to větší byla
radost, když Míša Leicht v roce 1986 Cop
znovu rozjel. Celá plzeňská bluegrassová scéna
byla tehdy více či méně Copem ovlivněna, byly
tu ale i další výborné kapely, třeba ChBQ,
Falton, Petrus, Centrum.
Některá z těch jmen si pamatuji z vysílání
pořadu Radioporta v osmdesátých letech
v rádiu. Všechno jsme si nahrávali na
kazety, těžko se v sobotu dopoledne
vstávalo po pátečním hraní… Co zámořští
pickeři?
Ze zahraničních banjistů mě nejvíc zaujal
Courtney Johnson a celý starý New Grass
Revival, ještě před Bélou. Pomatuji si, když jsem
na kazetě sehnal jejich první nahrávky, byly to
desky When the Storm is Over a Fly through the
Country, tak to mě absolutně chytlo a po
slouchal jsem to denně. Vůbec jsem netušil, že
takhle se dá hrát banjo. V těch osmdesátých
letech se u nás mnoho banjistů pokoušelo o
chromatiku, hodně to tu ovlivnil Tony Trischka
svými nahrávkami a školami. Také jsem do toho
byl zažraný, precizní Scruggsův styl jsem
docenil až později. Kromě Johnsona mě tehdy
hodně bral Alan Munde a Larry McNeely. Dnes
mezi moje oblíbence patří třeba Terry Baucom,
Jim Mills a hodně obdivuji Rona Blocka, to je
nenapodobitelný banjista. A třeba takový Scott
Vestal je také neuvěřitelný. V té novější generaci
banjistů už tolik přehled nemám. Kromě banjistů
je v bluegrassu pro mě jasnou jedničkou Sam
Bush. Když s Cowanem a spol. na jaře 1990
přijel do Československa, to bylo pro nás úplně
zjevení. Zažil jsem předtím tuším v roce 1987
v Lucerně koncert sestavy Nashville Masters
s Markem O´Connorem, Douglasem a Bare
nbergem, pak v Plzni na Portě a v Praze na
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Štvanici i Trischku se Skyline, ale Sam Bush
and Friends, to bylo něco, to byla událost jak
Pink Floyd v roce 1996 na Strahově. Doufám,
že Sama s kapelou ještě v Česku uvidíme,
nedávno jsem v rádiu slyšel jeho rozhovor
v Čapek show a znělo to nadějně.
Jakou muziku dneska posloucháš? Můžeš
zabrousit do domácích i zahraničních vod a
netřeba se držet ryze bluegrassu.
To tě asi zklamu, já nejsem takový znalec,
vlastně dnes poslouchám muziku už jen občas
v autě, doma si nic nepouštím, to si raději sám
s někým jdu zahrát klidně nějaké odrhovačky.
Nové nahrávky už nějakých 10–15 let nijak
nesháním, je toho nějak moc. Kromě starých
dobrých New Grass Revival si občas rád
poslechnu Tony Rice, Alison Krauss, staré
Seldom Scene, Flatta & Scruggse, Lonesome
River Band, Dana Timinského, Franka
Solivana… Z nebluegrassové muziky můžu
akustické i elektrické blues, taky clawhammer
banjo, irskou muziku a od mládí miluju staré
nahrávky Pink Floyd ze sedmdesátých let.
Mimo bluegrass ještě tak Jethro Tull nebo
Crosby, Stills, Nash and Young, taky třeba
Marsyas a občas něco ze starého jazzrocku,
Jazz Q, nebo polské SBB. Když jsem jezdil po
Americe, tak jsem z autorádia denně slyšel
pořád dokola těch asi třicet nejhranějších
country songů, to jsem pak raději ladil raperské
stanice, to je srandovní muzika, kterou z našich
rádií neuslyšíš. S otázkou poslouchání či
neposlouchání muziky jsi mně připomněl jeden
docela extrémní názor, který jsem kdysi vyčetl
v rozhovoru s uznávaným banjistou Butchem
Robinsem. Ten hrával mimo jiné s Billem
Monroem i NGR. Jsou názory, že pro muzikanta
je důležité poslouchat a vstřebávat co nejvíce
různé muziky pro inspiraci, Robins naopak
v knize Masters of 5Strings Banjo píše, že
neposlouchá nikoho a že vyhodil z druhého
patra svůj magneťák, aby nebyl ovlivněn cizími
vlivy a produkoval svou hudbu jen sám ze sebe.
Zajímavý názor.

21

ROZHOVOR S MIKI PRUSÍKEM

On je Butch Robins poněkud excentrická
osobnost, mimochodem s NGR hrál tenhle
famózní banjista na baskytaru, přičemž
zcela změnil i svou image. Já jsem dlouho
nevěřil, že ten vlasatec s basovkou je
totožný s elegánem ve stetsonu u Monroea.
Co Tě poslední dobou zaujalo na našich
pódiích?
Z toho, co jsem slyšel naživo z našich kapel, tak
určitě Professional Deformation. Dál se mi moc
líbil banjista Jeff Scroggins s kapelou Colorado
vloni u Rosti Čapka v Pyramidě. Úžasný byl
také pražský koncert virtuozního foukačkáře
Howarda Levyho, to je nepochopitelné, co
s jednou malou harmonikou, jedněmi plícemi a
jedním jazykem dokáže. A ještě jednu
zajímavost jsem vloni zaznamenal. Bluegrass
jsem vždy vnímal jako záležitost bílých
anglosaských mužů, to už také dnes neplatí. Při
vší úctě k ženám, já vždy raději viděl dámy
v hledišti než na jevišti, s výjimkou Alison Krauss
mi holky do bluegrassu nějak moc neseděly. Ale
kupodivu dvě absolutně nejlepší kapely, které
jsem měl možnost vloni vidět, byly čistě ženské
sestavy a to Sister Sadie na festivalu v Grass
Valley v Californii a Della Mae v LaRoche sur
Foron ve Francii. I u nás se najdou dobré
ženské bluegrassové kapely, ale ty americké
Sister Sadie co se týká drajvu, techniky a
celkového projevu, to mužským kapelám docela
nandaly. Kdybyste nevěděli, koho z USA na
Banjo Jamboree pozvat, tak určitě doporučuji.
Díky za tip. Koukám, že děláš výlety za
muzikou i za oceán. Můžeš o tom říct něco
víc?
Do USA nejezdím primárně za muzikou, až
takový fanda zas nejsem, hlavní je pro mě
cestování, poznávání. Je to prostě jiný svět, jiná
krajina než Evropa, zvlášť západ Spojených
států, ta rozloha, ty prostory, to nemá chybu. Ta
volnost na tebe úplně dýchá. Velkoměstům
jsem se většinou vyhýbal, samozřejmě je třeba
navštívit New York, Nashville, New Orleans, El
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Paso, Los Angeles, Vegas, Frisco a podobně.
Většinou jsem ale z toho velkoměstského
mumraje rychle prchal co nejdál na západ.
V USA jsem byl mezi lety 1994–2019 celkem
10x, dohromady jsem tam strávil přes dvacet
měsíců života a to denně „on the road“. Nejdéle
jsem na jednom místě vydržel asi týden, když
jsem musel čekat ve Virginii na výměnu motoru.
To bylo v roce 1999, tehdy jsem vyrazil sám na
tři měsíce, v Richmondu na aukci koupil řádně
ojetého japonce a ujel s ním jen necelých sto
mil. Při první cestě v roce 1994 jsem měl také
pech na auto, to jsme s kamarádem vyjeli
z východního pobřeží a skončili v Santa Fe
v Novém Mexiku, kde jsme čekali také asi týden
na opravu motoru, pak raději nepojízdnou káru
za sto dolarů prodali a za šest set padesát
koupili jinou šlupku a jelo se dál. Nejsem nějaký
bezmezný obdivovatel Ameriky, ale zkrátka
dovolená v USA a Kanadě má na mě
prokazatelně blahodárný vliv. Představ si dva
měsíce bez budíku, bez telefonu, bez TV, bez
postele, to je úplný relax. Před takovými dvaceti
lety to bez mobilů, internetu a navigací bylo ještě
lepší. To jsem jezdíval i na 2–3 měsíce, koupil
starou ojetou káru a nikdy nevěděl, kde budu
nocovat, kam večer dojedu a zda vůbec dojedu.
Po dvou měsících spaní v autě na odpo
čívadlech a v kempech jsem vždy omládnul
snad o deset let, i záda mě přestala bolet.
Poslední roky už jezdím do USA na kratší dobu,
jen na měsíc, takže nekupuji ojetinou z
autobazaru, ale beru fajnovou zánovní káru
z půjčovny, u které vím, že vždycky dojede a
nehrozí, že se kdykoliv vysype. Už to ale není ta
romantika a dobrodružství, kdy jsem se
šroubovákem a sikovkama musel na cestě řešit
různé problémy, na těch dnešních fárech to ani
nejde.
Kde všude jsi byl?
Většinou jsem dělal takové okružní tripy, začal
jsem na východním pobřeží a jel 3–4 týdny přes
celou Ameriku až k Pacifiku, to byla ta lepší část
cesty, jak jedeš večer proti západu slunce, je vše

jsem v Telluride viděl hrát New Grass Revival
deset let po rozpadu v téměř úplné sestavě, jen
místo Flynna byl jiný kytarista.
Tehdy jsi také rozmnožoval svou sbírku
banjí?
Když jsem jel sám, měl jsem také čas se
poohlédnout po nějakém starém Gibsonu, což
byl sen většiny banjistů. Na západě USA se
tahle muzika moc nehraje, hlavní centrum
bluegrassu je na východě, takže bluegrassové
nástroje je lépe hledat tam. Tehdy nebyl internet
ani mobily, takže jsem se vybavil adresami
z časopisů Bluegrass Unlimited a Banjo
Newsletter a skoro dva týdny jezdil po Virginii,
Severní Carolině a Tennessee a pátral po starší
gibsonce, kterou bych si mohl dovolit. Objížděl
jsem music shopy, zastavárny a navštívil i
věhlasné experty jako je třeba Snuffy Smith
nebo Curtis McPeake. Nakonec mi někdo
poradil koupit inzertní noviny Thrifty Nickel, tam
jsem objevil inzerát, z telefonní budky za čtvrťák
zavolal majiteli, ten přijel k benzínové pumpě a
tam jsme udělali obchod a já si vezl domů jak
poklad Gibsona RB250 z padesátých let. Dnes
sehnat kvalitní banjo je nesrovnatelně snazší,
v pohodě na netu vyhledáš inzerát na Ebay
nebo nejlépe na banjohangout.com.
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OK, vše máš před sebou. Pak jsem to otočil
zpátky na východ, a jak mi slunce svítilo do zad,
tak jsem cítil, že už se vracím a cesta brzy
skončí. Čtyřikrát jsem ty Státy objel sám, to bylo
úplně nejlepší. Nejdelší cesta byla v roce 1996,
to jsme vyrazili ve třech s bráchou a kama
rádem a cestovali jsme tři měsíce. Z New York
City Greyhoundem do Richmondu ve Virginii,
tam jsme v bazaru koupili dvanáct let starý
sedmimístný Dodge Caravan, vyhodili třetí řadu
sedadel, udělali lůžkovou úpravu a vyrazili na
západ, přes všechny ty národní parky a přes
Mexico až do Californie a pak při západním
pobřeží přes Kanadu na sever až na Yukon a
Aljašku a zpátky přes celý kontinent zas do New
Yorku. Když jsem pak jezdil sám, udělal jsem si
čas i na muziku a navštívil pár bluegrassových
festivalů, od těch velikých jako Merle Fest (tam
bylo tuším 70000 návštěvníků) nebo Telluride
v Coloradu až po malé regionální festiválky
v Západní Virginii, Arkansasu, Oklahomě,
Texasu, Idahu. Stihnul jsem vidět naživo většinu
velkých BG hvězd, které člověk znal jen z fotek
a nahrávek: Earl Scruggs, J.D. Crowe, Ralph
Stanley, Tony Rice, Ricky Skaggs, Béla, Sam
Bush, John Cowan, Del McCoury, Kenny Baker,
Josh Graves, Osborne Brothers, Seldom
Scene, Country Gentlemen, Jim and Jesse,
Quicksilver, Hot Rize. Dokonce v roce 1999

Tahle fotografie nepotřebuje komentář ...
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U Gibsona je ale třeba být opatrný a mít trochu
zkušeností, těch fejků je na trhu moc. Jak říkal
Martin Mikuláš na Gibsonmanii, těch echt
pětistrunných flathead Mastertonů bylo před 2.
světovou válkou vyrobeno jen asi 260 a dnes se
jich „zaručeně originálních“ na netu nabízí asi
600.
Koukám, že pro Tebe opravdu není výlet do
USA žádný problém.
Když to za ty skoro tři dekády porovnám, tak
Amerika je pro nás dnes mnohem dostupnější.
Začátkem devadesátých let byl dolar tuším za
28 Kč a platy u nás oproti dnešku ani ne
čtvrtinové, to jsem vždy každý dolar dvakrát
obrátil a denní náklady stlačil na minimum. Pak
za Clintona na přelomu tisíciletí byl dolar i přes
40 Kč, to výdaje za benzín docela narostly,
potom za Bushe klesnul až na 16 Kč, teď se
drží na 23 Kč. U nás se za ty roky příjmy docela
zvedly, zatímco v USA potraviny podražily
minimálně, benzín je tam pořád 2–3x levnější
než u nás. Letenky dnes stoji prakticky stejně,
jako před dvaceti nebo třiceti lety. Když tedy
nevyžaduješ denně přenocování v posteli a
stravování v restauracích, tak s autem,
spacákem a kempingovým vařičem máš denní
náklady na cestování jen pár dolarů.
Já vím, v roce 1993 jsme takhle, taky
s bráchou a kamarádem, projeli celý USA.
Na živobytí nám stačilo – pro tři žrouty – pět
dolarů na den. Měli jsme ale problémy
s policajtama, jak jsme někde „na divoko“
chtěli přespat, už byli u nás. Neměl jsi s tím
někdy problémy?
V těch devadesátých letech, když bylo hlouběji
do kapsy a měl jsem občas výdaje s opravami
auta, tak jsem myslím ty náklady na jídlo stlačil
asi na 1,7 dolaru na den. Auto musí být pojízdné
a musíš mu dát nakrmit, to žaludek ten se
uskromní, takže jsem jel pořád dokola čínské
polévky, makarony, fazole, párky a ovesnou
kaši, ta dokáže zalepit žaludek. A po dvou
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měsících bylo bez problému deset kilo dole. Jak
v USA přenocovat na divoko a vyhnout se
problémům, to je taková trochu delikátní otázka,
kterou bych nerad dopodrobna rozebíral. Už
jsem to ale celkem vychytal, při posledních
cestách jsem s policií do kontaktu už vůbec
nepřišel, takže kdyby někdo chtěl radu, ať se na
mě klidně obrátí osobně.
A neměl jsi někdy problém s vízem? My
jsme původně měli jet čtyři, ale jeden vízum
prostě nedostal …
No jo víza, dnes ta ESTA je bezvadná, to před
dvaceti lety to byla pakárna. Požadovali zvací
dopis, peníze na účtu, pohovor na ambasádě,
co, kdy, kam a proč, pak sis zaplatil vízum a
stejně vždy hrozilo a dodnes hrozí, že ti
nakonec může kterýkoliv imigrační úředník bez
odůvodnění zakázat vstup do země a vrátit tě
domů. Nejsnazší vstup je asi přes New York
nebo Washington DC na východě, případně LA,
SF nebo Vegas na západě. Zato na letišti
v Denveru jsem jednou tvrdnul snad tři hodiny a
prošel třístupňovou selekcí, chtěli doložit
zpáteční letenku, kreditky, cash peníze,
majetkové a rodinné poměry, kde a jak dlouho
jsem zaměstnán, kam jedu, proč jedu, i
tlumočníka mi přes intercom spojili. Obávají se
gastarbeiterů a na to jsem vymyslel fintu. Do
cestovního pasu jsem při cestách vždy
nabouchal co nejvíc razítek z národních parků,
které jsem navštívil. Asi by se to do pasu dělat
nemělo, ale mně se to osvědčilo, každý
imigrační úředník nebo polda hned viděl, že
cestuji jako turista a nemakám někde na černo
na jednom místě.
Mám pocit, že Tvoje úžasné cesty musí
vyžadovat dobrou znalost angličtiny, je to
tak?
Kéž by to tak bylo, já ale zvládám jen takovou tu
turistickou angličtinu. Kdybych ale čekal, až se
dobře domluvím anglicky, tak nevyjedu dodnes.
Na cestování moc dokonalou angličtinu

Měl jsi někdy potíže jako cizinec? Mně si
třeba v roce 2006 stěžoval prodejce
znamenité mexické kuchyně na festivalu
v Indianě, že lidé u něj nenakupují, protože je
Mexičan. Znalci říkají, že ta atmosféra se
hodně změnila po 11. září 2001.
Po 11. září se zpřísnilo hodně věcí, hlavně na
letištích a kolem vládních budov a úřadů. Třeba
Bílý dům ve Washingtonu je teď za Trumpa
obehnaný dvojitými zábranami, všude patroluje
policie, k tomu slavnému plotu, co je vidět ve
zprávách, se ani nedostaneš, to před pár lety
vůbec nebylo. V některých oblastech, zvlášť na
jihozápadě, si na Hispánce stěžují, je jich tam
moc. To je pravda, vždyť třeba v Novém Mexiku
je převažujícím jazykem španělština. Ale ke
mně, jako k bílému Evropanovi kavkazské rasy
(takovou pro nás mají ve formulářích kolonku),
se chovali pořád stejně. Kvůli přízvuku se občas
zeptali, odkud jsem, ze začátku tipovali
„Džérmen, Swídn“. Po třech měsících na cestě,
když už jsem byl zarostlý a kalhoty na mně
plandaly, říkali „Poulend, Rašl“? To už jsem
poznal, že je na čase se vrátit.

Známe Tě také jako moderátora festivalu
Bluegrass Marathon a vím, že i pomáháš
s organizací. Můžeš zrekapitulovat historii
téhle znamenité akce?
Jako Západočech mám k této akci velký vztah.
První asi čtyři ročníky jsem nestihl, neznal jsem
ještě ty správné lidi a taky strávil dva roky
v pakárně, ale pak od roku 1985 jsem chyběl
snad jen na dvou nebo třech ročnících.
Zakladateli festivalu byli první banjista Copu
Jaromír „Bob“ Zýka, první kapelník Copu
Bohouš Chaloupek a za severočeskou sekci
banjista Borin Braun, všichni ohromní fandové
bluegrassu, kteří pro BG u nás udělali hrozně
moc. Ten paradox, že festival je situován do
centra pohraničního Tachovského „rudého“
okresu (pamětníci znají tehdejší heslo:
Západočeský kraj, pevná hráz socialismu a
míru!), je zásluhou BG fandů z trampské osady
Niagara Falls. Ti tehdy zakoupili v Borovanech
starou chalupu, kam se vždy po skončení
festivalu jezdilo jamovat až do rána. První
dekádu od roku 1980 se festival konal
v nedalekém městě Boru pod záštitou
Městského kulturního střediska, jinak to tehdy
nešlo. Po sametové revoluci hrozil zánik
festivalu, ale díky nadšencům z řad muzikantů i
místních organizátorů došlo v roce 1993
k přestěhování do Borovan na dvůr zmiňované
chalupy. Tam byla a je jamovací základna
festivalu, která jede nonstop od pátku do
neděle. Pak asi 15 ročníků festivalu proběhlo na
dvoře protějšího statku a po změně jeho majitele
se zas festival vrátil na dvůr chalupy Franty
Šimurdy, který zůstal jako jediný majitel
z původní osady Niagara Falls. První ročníky
v Boru po Bobovi Zýkovi organizoval hlavně
místní fanda Jan „Hobble“ Frank, potom
v Borovanech byl asi patnáct let hlavním
organizátorem Václav „Cupitáč“ Král, který často
bral rady od Honzy Macáka. Po Cupitáčovi
převzal štafetu hlavního organizátora místní
rodák Jarda „Fugas“ Uhlík. Organizaci dění na
chalupě postupně přebírá mladý Tomáš
Šimurda, tihle dva už jsou mladší generace,
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nepotřebuješ, oni jsou Amíci v komunikaci
s cizinci celkem trpěliví. Čtený text mi tolik
nedělá problémy, s poslechem je to horší, ten si
trénuji posloucháním zpráv v rádiu. Tam ale
slyšíš většinou tu spisovnou angličtinu,
v reálném hovorové řeči to bývá mnohem horší,
zvláště třeba v Texasu, Louisianě. O víkendech
jsem v rádiu ladil online přenosy kázání
z kostelů, na východě jsou velmi časté a je jim
dobře rozumět. Většinou jsou to plamenné
projevy o tom, že my hříšníci skončíme v pekle,
zvlášť alkoholici, homosexuálové a komunisti.
Kdysi na přelomu osmdesátých a deva
desátých let jsem navštěvoval nějaké jazykové
kurzy jako takový ten věčný začátečník. Jak
jsem ale zjistil, že cestovat se dá i bez řádných
znalostí gramatiky a velké slovní zásoby, tak
jsem to zabalil a angličtinu si nějak udržuji
četbou a poslechem zpráv a muziky.
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takže je předpoklad, že Marathon bude po
kračovat i v dalších letech ke spokojenosti
posluchačů i muzikantů.
Letos se koná obdivuhodný čtyřicátý ročník.
Myslím, že je to po Banjo Jamboree nejstarší
bluegrassový festival u nás, je to tak?

neděle obcházet jamsessiony, které se
odehrávají na chalupě i na dalších místech ve
vsi. Organizace festivalu je pořád na takové
amatérské bázi, místní se vždy rádi zapojí a
festival sponzorují hlavně drobní dárci a menší
regionální firmy.

Myslím, že nejenom u nás, ale i v Evropě. Asi
byly i nějaké dřívější festiválky, ty ale nevydržely
a zanikly, takže Bluegrass Marathon je
každopádně po Banjo Jamboree druhým
nejstarším, který trvá dodnes. Věděl jsi, že
s pořádáním bluegrassových festivalů jsme za
Amerikou až tolik nezaspali? Někde, nejspíš
v Bluegrass Unlimited, jsem se kdysi dočetl, že
první vícedenní přehlídka bluegrassových kapel
se konala v USA snad až začátkem 70´ let.
Kdysi jsem o tom psal do BL, pravzorem
všech vícedenních festivalů byl Fincastle
Bluegrass Festival v roce 1965, ale žádný
z těch prvních nevydržel až do dneška. Mám
rád atmosféru Marathonu, trošku mi připadá,
že se v Borovanech zastavil čas, což se mně
zvláště líbí. Čím myslíš, že to je?
Borovany jsou zapadlá obec s jen asi šedesáti
stálými obyvateli, daleko od hlavních tahů, končí
tam silnice, kolem jen pole, lesy, během roku
tam občas projede traktor nebo motorka, ale
vždy první víkend v září tam najedou desítky aut
z celé republiky, stovky bluegrassáků vytvoří
přímo na návsi stanové městečko a žije to tam
nonstop celý víkend. Řekl bych, že ten víkend
je v Borovanech největší koncentrace BG
fanoušku na metr čtvereční v celé Evropě.
Nikdy nebyly žádné větší problémy, místní už si
zvykli a jsou hrdí na to, že jsou hlavní
bluegrassovou vesnicí v ČR. A hlavně hodně
pravidelných návštěvníků oceňuje takovou
neformální atmosféru festivalu a rádi se na
Marathon za každého počasí každoročně vrací.
Vědí, že se po roce zase setkají se spoustou
známých tváří, uslyší dvanáct hodin kvalitního
bluegrassu z pódia a mohou od pátku do
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Miki s jedním ze svých Gibsonů
Pozoruješ nějaké změny v úrovni účinku
jících kapel?
Po revoluci, když padly hranice a otevřely se
nové možnosti, šla úroveň bluegrassu u nás
hodně nahoru, to je jisté. Nemám až takový
přehled mezi novinkami, ale řekl bych, že
poslední roky se už příliv nové krve do
bluegrassu trochu zastavil. Ale co se týká kvality
i kvantity, tak naše kapely jsou na tom v
porovnání s Evropou velice dobře. Vždyť na
největších festivalech v LaRoche ve Francii i ve
Voorthuizenu v Holandsku české a slovenské
kapely pravidelně obsazují čelní místa. Kde jsou
ty časy, když na Jamboree do Kopidlna nebo na
Portu občas zavítala kapela ze „západu“.

Nojo, tenkrát nás to nenapadlo, ale zpětně
viděno to tak s těmi našimi výlety do Norska
bylo. Kdo všechno letos vystoupí v
Borovanech?
Jde o čtyřicátý jubilejní ročník, takže bychom
chtěli, aby vystoupily ty nejzaslouženější a
nejoblíbenější kapely, které měly v minulosti na
Marathonu největší ohlas. V pátek se představí
západočeské kapely, Voraři z nedalekého Boru
(ti zde hrávali i začátkem osmdesátých let), pak
High Grass z Horšovského Týna, ChBQ
z Plzně, SOvS Jardy Pertlíčka z Plzně, Album
z Chomutova a na závěr výborný Michal Tučný
Revival z Plzně. Kdo má rád Tučného, tak by si
ten zážitek neměl nechat ujít, zpěvák Rosťa
Fišer je jak Michalova reinkarnace, ta podoba
vizuální i hlasová je úžasná. V sobotu by pak
měla vystoupit samá špička – COP, Monogram,
Modrotisk, Nová Sekce, Fámy, Sunny Side, BG
Cwrkot, Blue Gate, Goodwill, Větráci,
Womacklee, Harry Phil Band a konečně i
Paběrky s legendárním Marko Čermákem,
který letos slaví osmdesátiny. Myslím, že na
letošní program si nikdo nemůže stěžovat.
Festival občas moderuješ, jak ses dostal
k téhle práci? Uvádíš i jiné hudební akce?
Já napřed jezdil na Marathon jako posluchač,
pak jsem tam párkrát účinkoval s několika
kapelami a nakonec skončil jako jeden
z organizátorů. A to znamená podílet se na
všem, co je potřeba, od shánění sponzorů,

propagace, přes stavbu pódia, přes to
konferování a nahánění muzikantů na pódium
až po úklid areálu. Ale vždy se musím pousmát,
když mě někdo osloví jako moderátora. Žádné
jiné akce neuvádím a uvádět nebudu, na to
vážně nejsem stavěný. Když ale před lety
organizování festivalu převzal můj kamarád
Cupitáč, bylo třeba, aby ruku k dílu přiložil každý,
komu záleželo na tom, aby Marathon neskončil.
Já byl z té party pořadatelů asi nejaktivnější
muzikant s kontakty na kapely, tak nějak na mě
zbylo i to konferování. Nejlepší asi bylo, když
festival uváděl Jerry Štěrba nebo Míša Leicht.
Sám jako letitý uvaděč Banjo Jamboree ale víš,
že není o co stát, jako moderátor si ten festival
tolik neužiješ. Navíc já nejsem žádný rozený
spíkr, každoročně se snažím přesvědčit někoho
schopnějšího, výřečnějšího, ale nikdo se do
toho moc nehrne. Takže teď využiji příležitosti,
že se mě tak hezky ptáš a také se zeptám,
neuváděl bys 40. Bluegrass Marathon napůl se
mnou?
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To byla vždy událost, vzpomínám na fran
couzskou a holandskou kapelu, jak jsme kolem
těch zápaďáckých muzikantů obdivně chodili,
dnes naopak naše kapely školí zbytek Evropy.
Nakonec co já ti budu vykládat, vždyť co vím,
tak vy jste s Cwrkotem jezdili jak misionáři
bluegrassově „kolonizovat“ Skandinávii. I v
Americe už mají zasvěcení povědomí o tom, co
je český bluegrass. Každopádně někteří naši
muzikanti a kapely by se v Americe rozhodně
neztratili.

Díky za nabídku, velmi si toho vážím, ale
mám to podobně jako Ty. Za moderátora se
nepovažuju, takže občasné nabídky odmí
tám. Jako člověka se zkušenostmi v mnoha
oblastech hudebního dění se Tě na závěr
zeptám, jak vidíš budoucnost bluegrassu?
Jaká bude budoucnost bluegrassu v Americe, to
si netroufám posoudit, ale řeknu ti, co si myslím
o budoucnosti českého bluegrassu. Každá
generace má svoji hudbu, to co poslouchají
rodiče a prarodiče je pro většinu mladých prostě
nezajímavý pravěk. Před dvaceti lety v USA na
jednom festiválku v Arkansasu jsem byl coby
čtyřicátník absolutně nejmladším posluchačem,
kolem jen dědečkové a babičky s francouzskými
holemi, chodítky, naslouchátky a dýchacími
přístroji. To byl pro mě hodně divný pocit,
takovou atmosféru jsem z našich festivalů
neznal. Naši důchodci tehdy na bluegrass
nechodili, nezajímal je, neznali ho.
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Navíc ta striktní prohibice na amerických
festivalech mi přišla dost šílená. Tenkrát mě
napadlo, že tohle nás za 30–40 let asi taky
čeká. Tedy snad ne ta prohibice, ale to
postupné stárnutí posluchačů. V USA ti
posluchači s tou hudbou vyrostli a zestárli,
poslouchali ji od svého mládí ve 4050´ letech
minulého století, k nám bluegrass dorazil
masivněji v osmdesátých letech, takže máme
40 let zpoždění.
Myslíš, že nás to čeká?
Ta doba, kdy zřejmě i u nás bude bluegrass
převážně hudbou seniorů, se blíží. Před týdnem
jsem byl v Plzni na koncertu Poutníků, sál byl
plný, ale posluchače pod 50–60 let bys
napočítal na prstech jedné ruky. V USA prý v
nedávné době k určitému oživení zájmu o
bluegrass přispěl film Oh Brother, Where Art
Thou. U nás se bluegrass dostal na určitou
úroveň a teď je možná trochu stagnace, takže
bychom asi potřebovali podobný impuls, aby si
k bluegrassu našla cestu i mladší generace
posluchačů. A třeba banjo by potřebovalo ke
většímu zpopularizování možná takovou osob
nost, jako je v USA Steve Martin. Vyloženě
pesimisticky bych to zatím neviděl. Všem je
nám jasné, že bluegrass je zkrátka menšinový
žánr a nikdy se masově populárním nestane.
Nějaké to procento fandů si ale vždy najde,
podobně jako třeba dixieland nebo středověká
hudba a podobné okrajové hudební žánry.
Většině populace bluegrass nic moc neříká,
nemusíme to chápat, můžeme s tím i ne
souhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím
můžeme dělat.

I v těch USA je na tom bluegrass podobně.
Někdo má možná představu, že v USA na něj
narazíš na každém rohu, ale je to tam stejně
okrajový žánr, jako u nás, kromě oblasti kolem
Apalačského pohoří se s BG moc nesetkáš. Já
při cestování po Státech projezdil stovky hodin
se zapnutým rádiem, v záplavě country a
rockových stanic jsem v éteru narazil na
bluegrass naprosto výjimečně, možná tak
jedenkrát za měsíc. Takže můj závěr je, že pro
muzikanta je sice fajn, když má hodně
posluchačů, ale i kdyby už na bluegrass nikdo
nechodil a měli bychom hrát jen sami sobě pro
radost, tak to přece nezabalíme, že?
No jasně že nezabalíme, navíc já jsem v
tomhle optimista. Učím občas na dílnách a
tam se pokaždé někdo mladý ukáže. Musím
potvrdit Tvé zkušenosti z USA, kde nikdo –
kromě komunity okolo – o bluegrassu neví.
Zaslechnout ho v rádiu je skoro nemožné.
Myslím, že u nás je, i při své menšinovosti,
populárnější než ve své pravlasti. Každo
pádně moc děkuju za rozhovor, byl velmi
zajímavý a inspirující. Přeju fůru dobré
muziky a hodně dalších mílí po Spojených
státech. A pokud mohu, dovolím si všechny
čtenáře pozvat 4–5. září do Borovan na
letošní jubilejní 40. Bluegrass Marathon.

V lednu 2020 se ptal Pavel Brandejs
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Zemřel banjista Lamar Grier (1938–2019)
Ve věku 81 let zemřel 10. prosince 2019
banjista Lamar Grier. Patřil ke generaci hráčů,
které k muzice přivedla vlna zájmu o folkovou
hudbu ve Spojených státech začátku
šedesátých let. Na téhle vlně se svezl i
bluegrass, který předtím, v padesátých letech,
převálcoval nastupující rock´n´roll. Našincům je
asi známější jeho syn, kytarista David Grier,
který u nás mnohokrát vystupoval. Lamar Grier
ale patřil mezi zasloužilé bluegrassové
matadory, vždyť vystupoval a nahrával
s Bluegrass Boys Billa Monroea, kapelou
Strange Creek Singers, zpěvačkou Hazel
Dickens a mnoha dalšími.
Philip Lamar Grier Jr. se narodil se 15. dubna
1938 ve Washingtonu DC a byl talentovaným
vyznavačem Sruggsova tříprstého banjového
stylu. Jako teenager hrával na místních jamech
a účastnil se soutěží ve hře na banjo na místech
jako New River Ranch, country zábavní park
nedaleko Rising Sun ve státě Maryland. Už
tehdy se potkával s Mikem Segeerem (nevlastní
bratr u nás známějšího Pete Seegera) a Tracy
Schwartzem. Ti dva později spoluzakládali
ikonickou kapelu New Lost City Ramblers a
s Lamarem Grierem kapelu Strange Creek
Singers.
Později se Lamar Grier stal členem kapely
Melody Mountain Boys s Jackem Tottlem,
který několikrát vystupoval i u nás a autor těchto
řádků měl vzácnou příležitost ho v roce 1993
doprovázet na kontrabas. Dnes to, po všech
kapelách a muzikantech z USA, které jsme za
posledních skvělých třicet let slyšeli, vypadá
jako samozřejmost. Na počátku devadesátých
let minulého století to ale byl pro nás opravdu
zážitek. Vynikající mandolinista a zpěvák Jack
Tottle nás navíc fascinoval tím, že se živil jako
profesor bluegrassu na East Tennessee State
University. To nám tehdy připadalo jako naprostý
zázrak. Na konci roku 1964 Grier nahrál
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banjové party na debutové album Hazel
Dickens a Alice Gerrard, Who’s That Knocking
and Other Bluegrass Country Music (Verve/
Folkways FVS9005), o rok později pak na jejich
další album pro Folkways, Won’t You Come And
Sing For Me? Bluegrassové věci obou
zpěvaček vřele doporučuji všem vyznavačům
zejména tradičního pojetí bluegrassu, je to
muzika jako řemen.

Lamar Grier
V létě roku 1965, po setkání s Peterem
Rowanem na společném jamu, začal Grier
neformálně zaskakovat s Blue Grass Boys, až
nakonec dostal nabídku nastoupit na místo po
Donu Linebergerovi, levorukém banjistovi, který
kapelu opustil. Nerozhodl se hned, vystoupil na
prvním bluegrassovém festivalu organizovaném
Carltonem Haneym v září 1965, jel s kapelou na
krátké turné po Ohiu a pak teprve definitivně
kývl. Angažmá u Monroea trvalo do července
roku 1967.

Po odchodu od Monroea začal opět vystupovat
s kapelou Stranger Creek Singers. Kromě
Griera (banjo), Seegera (clawhammerové ban
jo, housle, mandolína, autoharfa) a Schwartze
(housle) byly členkami bandu obě už zmíněné
znamenité zpěvačky, Hazel Dickens (kytara,
kontrabas) a Alice Gerrard (kytara). Jméno si
kapela dala podle Strange Creek v Západní
Virginii a hrála směs bluegrassu a oldtime
muziky v tradičním i moderním hávu. Vzhledem
k dalším závazkům mimo hudbu se nestali
profesionály, hodně ale cestovali a vystupovali
na řadě významných festivalů v USA i Evropě.
V roce 1972 vydali jediné LP, Strange Creek
Singers (Arhoolie 4004).
Na začátku sedmdesátých let se také stal
členem kapely Buzz Busbyho, s ním a s
Leonem Morrisem nahrál několik alb. Následně
vystupoval a nahrával opět s Hazel & Alice,
mimo jiné elpíčko Hazel Dickens and Alice
Gerrard LP (Rounder 0054). Slyšet ho můžeme
také na nahrávce písničky They’ll Never Keep

Us Down, kterou Hazel Dickens nazpívala pro
dokument Barbary Kopple Harlan County, USA
z roku 1976. Film je celý k dispozici na YouTube
a barvitě popisuje život a sociální podmínky
v oblasti, odkud pochází náš oblíbený hudební
žánr. Myslím, že jeho shlédnutí je potřebným
kamínkem do mozaiky bluegrassové historie.
V roce 1978 dali Peter Rowan a houslista Tex
Logan dohromady kapelu Green Grass
Gringos, ve které kromě nich hráli Grier na
banjo, Barry Mitterhoff na mandolínu a Roger
Mason na basu. Dvě písničky, nahrané v dubnu
1978 v San Antoniu v Texasu, můžeme slyšet
na prvním Rowanově LP Peter Rowan (FF 071)
pro společnost Flying Fish,
Na začátku osmdesátých let se Grier stal
členem kapely Appalachian Reign Toma
Knowlese. Vystupoval pravidelně v klubech
včetně legendárního bluegrassového podniku
Red Fox v Bethesdě D.C. nebo Pizza Parlor
v Rockville, na koncertech i festivalech na
východě. Ačkoliv měl pořád bluegrass v oblibě,
s hraním na banjo definitivně skončil v roce
1984. Neměl ostatně nikdy hudbu jako jediný
zdroj příjmů, 17 let pracoval pro IBM a potom, až
do odchodu do důchodu v roce 1998, jako IT
specialista pro americkou vládu.
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Během té doby byl součástí jedné z nej
oslavovanějších sestav Bluegrass Boys, kromě
něho a otce bluegrassu v kapele hráli a zpívali
Peter Rowan (kytara), Richard Green (housle) a
James Monroe (kontrabas). Pětkrát byl
s kapelou ve studiu, kde nahrál celkem deset
věcí, z toho šest skladeb vyšlo v roce 1967 na
albu Blue Grass Time (Decca): When My Blue
Moon Turns to Gold Again, Turkey in The
Straw, Dusty Miller, Midnight on The Stormy
Deep, Blue Night a That’s All Right. Zbylé
skladby vyšly postupně později, dvě – Grey
Eagle a – na kompilaci Richarda Greena z roku
1994 The Greene Fiddler (Sierra SXCD 6005).
Na vystoupeních občas zpíval barytony, ne ale
na studiových nahrávkách. Absolvoval s Mon
roem jeho první zámořské turné v květnu 1966,
kdy odehráli devět vystoupení v Anglii, včetně
koncertu v legendární londýnské Royal Albert
Hall a jedno ve Walesu. Další dlouhá šňůra
čekala na kapelu v Kanadě a západním pobřeží
USA.

Na YouTube lze dohledat řadu záznamů
vystoupení tohoto znamenitého banjisty se
všemi možnými hudebními uskupeními.
Doporučuji jejich poslech, je to zajímavý průřez
historií bluegrassu psaný mužem, který nepatřil
k první bluegrassové generaci. Byl jedním
z Bluegrass Boys, zároveň se ale nebránil
propojení pětistrunného banja s folkovým
revivalem a dalšími hudebními směry.
Pavel Brandejs
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Bluegrass Generation – recenze knihy
Neil V. Rosenberg: Bluegrass Generation: A
Memoir. Urbana, Chicago and Springfield:
University of Illinois Press, 2018, 273 stran.
Úvod Gregory N. Reish. S fotografiemi,
rejstříkem a poznámkovým aparátem. Brožo
vané. (Archivní foto na obálce zachycuje
budovu Brown County Jamboree v osadě Bean
Blossom)
Životní dráhu historika bluegrassu, profesora
folkloristiky a etnomuzikologie Neila Rosenberga
(nar. 1939), představil Pavel Brandejs čtenářům
Bluegrassových listů v č. 3/2019. Teď máme
k dispozici i Rosenbergovy paměti. Autor v nich
vzpomíná na léta 1961 až 1963, kdy studoval
na Indiana University v Bloomingtonu a neděle
trávil v osadě Bean Blossom, v areálu
zábavního parku Billa Monroea, Brown County
Jamboree.
Vrátit se nazpět o šest desetiletí a napěchovat
knihu detaily a záznamy rozhovorů umožnil
Rosenbergovi jeho mladistvý fanouškovský
zápal a pozdější profesionální přístup: jako
dvacetiletý si začal nahrávat koncerty na
cívkový magnetofon a horlivě korespondoval
s dalšími fanoušky a rodinou. Kopie přežily
stěhování do Kanady, kam Rosenberg po
promoci odešel, později se nahrávky dostaly do
Kongresové knihovny. V roce 2002 byly
nahrávky digitalizovány a v roce 2013 je
Rosenberg začal znovu poslouchat a pořádat.
Protože natáčel celé koncerty, měl nakonec
k dispozici i přepisy průvodního slova,
komentářů muzikantů a reakcí publika. Oživit
vzpomínky mu pomohli i tehdejší přátelé, a
nakonec se hodily i staré dopisy, účty a plakáty.
Kniha je sestavená chronologicky a kopíruje
sezóny v Brown County Jamboree – léto a
podzim v letech 1961, 1962 a 1963 a jaro 1962
a 1963. Rosenberg sem vkládá i vzpomínky na
své dětství v Kalifornii a bakalářská studia
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v Ohiu a lidi kolem muziky. Vše pak vrcholí na
studiích v Bloomingtonu, které čerstvě ženatý
Rosenberg prožil – jak se zdá z textu –
v neuvěřitelném letu mezi jamsessiony,
koncerty, návštěvami, s občasným výpadkem
kvůli studiu. Sledujeme ale zároveň, jak se
amatérský hráč na kytaru, mandolínu a banjo
z amerického Západu seznamuje s venkovskou
jižanskou hudbou, sbírá různé varianty starých
balad, loví z rozhlasových stanic informace o
muzikantech a dychtivě kupuje LP desky s
lidovou hudbou. V zákulisí Jamboree se pak
může vyptávat umělců na vše, co ho zajímá o
textech, zpěvu (jako banjista se automaticky
musel naučit zpívat baryton ve vícehlasech), o
ladění, technice pravé i levé ruky, výrobě a
opravě nástrojů. Venkovští muzikanti se poprvé
setkávají se studentem vysoké školy, který
studuje jejich hudbu. Bluegrass vnímá mladý
Rosenberg jako hudební divadlo – oceňuje hot
picking, elegantní vokály, zábavné komické
výstupy a dodržovaná pravidla oblékání.
V Brown County Jamboree se Rosenberg
typicky americky vypracoval – nejprve platil
vstupné na nedělní odpolední i večerní bloky,
potom za vstup zadarmo pomáhal v zákulisí,
pak zaskočil za chybějícího hráče na banjo
v odpoledním programu, hrál v několika
„domácích“ kapelách a nakonec i v „domácí“
kapele samotného Billa Monroea, kterému
často chyběli muzikanti. Životní zkušeností bylo
– ve 24 letech  povýšení do pozice manažera
Jamboree. Příhody a problémy, které si
Rosenberg vybavuje, mohou být typické pro
chod klubu či festivalu i dnes u nás, jen hlavní
postavy jsou jiné: Birch Monroe, John Duffey,
bratři Osbornové, Grandpa Jones, Bessie Lee
Mauldin, Ed Mayfield…..
Čtenáře Rosenbergových pamětí – a muzikanty
zvlášť – potěší množství historek o známých
postavách. Někdy mohou i inspirovat (?).

Rosenberg si byl vědom, že on a jeho kamarádi
představují jinou generaci než farmář Monroe a
že s příchodem mladíků z velkých měst se
čerstvě stabilizovaný venkovský bluegrass
mění, „zušlechťuje“, aniž by ztrácel na
přitažlivosti a autenticitě. Několikrát se Ro
senberg v textu vrací k otázce generací
v bluegrassu (na to ostatně upozorňuje titul
knížky). Do kategorie průkopníků řadí mu
zikanty narozené mezi roky 19011924; ročníky
19251941 pak mají nálepku budovatelé. Podle
jedné definice (Fred Bartenstein) jsou právě oni
„první generací, která se sama označuje za
bluegrassové muzikanty a jako takoví byli i
veřejně známí“. Rosenberg upozorňuje, že
„budovatele“ měl v letech 196163 kolem sebe a
že k této první bluegrassové generaci podle něj
(na rozdíl od Bartensteina) patří nejen
profesionální muzikanti, ale i fanoušci a
nadšenci, kteří prostě bluegrassu věřili.

BLUEGRASS GENERATION - RECENZE KNIHY

Například popis komického výstupu: houslista
Scotty Stoneman zahrál Orange Blossom
Special tak, že nejprve držel smyčec mezi
koleny a housle tahal po smyčci, potom si lehl
na zem a prohnul se v zádech a hrál na housle
pod tímto „mostem“, pak se postavil, dal si
housle za záda a hrál na ně. Nebo nápad, jak
udržet obecenstvo na místě i na druhý koncertní
blok: o přestávce otevřel Rosenberg venkovní
pódium pro příchozí (inzeroval je jako local
talent show) a během několika víkendů se
návštěvnost Jamboree
dokonce zvýšila.
Zaujme i stručná poznámka o tom, jak si
Rosenberg s kolegy jeli v noci po nedělním
Jamboree ještě zahrát – na místo to byly jen tři
hodiny jízdy autem…

Obálka knihy Bluegrass Generation
Pokud jste bluegrassoví muzikanti, fanoušci
nebo nadšenci a čtete anglicky, Rosenbergovy
paměti jsou určené právě vám.
Irena Silence Přibylová
P.S. Z Bloomingtonu v Indianě (kde studoval
nejen Neil Rosenberg, ale o třicet let později i já
a také chemik a mandolinista Jirka Plocek) to je
do Bean Blossom v Indianě 38 kilometrů,
z Bean Blossom do Nashvillu v Tennessee je to
470 kilometrů. Kousek od Bean Blossom je
ještě jeden Nashville  v Indianě, je to známá
osada vyhledávaná malíři.

Nepíše se zde o Vašem festivalu, koncertě, oblíbeném CD a podobně?
Napište o něm vy! BL jsou pro členy BAČR (nejen) od členů BAČR.
Pište na petrgartner@tiscali.cz.
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KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí
POUTNÍCI
05.03.2020
06.03.2020
17.03.2020
18.03.2020
19.03.2020
20.03.2020
21.03.2020
21.03.2020
02.04.2020
04.04.2020
22.04.2020
23.04.2020
24.04.2020
25.04.2020
25.04.2020
14.05.2020
15.05.2020
16.05.2020
21.05.2020
22.05.2020
30.05.2020
30.05.2020
05.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
06.06.2020
11.06.2020
12.06.2020
13.06.2020
20.06.2020
20.06.2020
26.06.2020
27.06.2020

Trutnov, Společenské centrum UFFO Koncert 50 let v country
Cvikov, Kulturní středisko Sever Koncert 50 let v country
Domažlice, kino Čakan Koncert 50 let v country
Mladá Boleslav, Dům kultury Divadelní sál Jarní folkparáda Koncert
Trhové Sviny, Taneční sál MKS Koncert 50 let v country
Praha Modřany, Kulturní centrum 12 Koncert 50 let v country
Velký Týnec, Velký sál Společenského domu Týnecký košt 50 let v country
Nížkovice, Sokolovna Festival Vítání jara 50 let v country
Brno, Soukromá akce
Nové Město nad Metují, Kino festival Pohoda 50 let v country
Třeboň, Areál lázní Aurora Koncert 50 let v country
Vodňany, Sál MKS Koncert 50 let v country
Teplice, Estrádní sál Domu kultury Koncert 50 let v country
Havlíčkův Brod, Výstaviště Zahrádkářská výstava Zahrada 50 let v country
Zubří, Klub festival Hudební špíz 50 let v country
Sedmihorky, Recall centrum Koncert 50 let v country
Jesenice u Rakovníka, Klub Truhlárna Koncert 50 let v country
Horka nad Moravou, Areál Sokolka festival Horecké struny 50 let v country
Hulín, Náměstí Míru Koncert 50 let v country
Holíč Slovensko, 19:00 Mototechna Pub Koncert 50 let v country
Sokolov, upřesníme festival Sokolovský dostavník 50 let v country
Rakovník, upřesníme 50 let v country
Kaliště, festival Folkkaliště areál Chalupy na Bělici 50 let v country
Velké Popovice, Pivovar Kozel Den Kozla 50 let v country
Křenovice, Hřiště festival Křenovický Rakovec 50 let v country
Olešnice, Zahrada za KD Festival Olešnická kytka 50 let v country
Šumperk, Dům kultury Koncert 50 let v country
Nasavrky, Letní terasa hotelu Šustr festival Nasavrkání 50 let v country
Hronov, Jiráskův park festival 50 let v country
Hrad Košumberk, Nádvoří Koncert 50 let v country
Čáslav, Letní kino festival Banjo Jamboree 50 let v country
Radimov – Slovensko, Fotbalové hřiště Festival 50 let v country
Hrad Helfenburg, Hradní nádvoří Koncert 50 let v country

BRZDAŘI
05.02.2020
04.03.2020
30.03.2020
22.04.2020
27.05.2020
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Koncert Praha, restaurace U vodárny
Koncert Praha, restaurace U vodárny
Setkání osad na Barče, Praha, KD Barikádovna
Koncert Praha, restaurace U vodárny
Koncert Praha, restaurace U vodárny

13.02.2020
15.02.2020
22.02.2020
14.03.2020
03.04.2020
24.04.2020
30.05.2020
13.06.2020
20.06.2020
27.06.2020
28.06.2020

Firemní večírek (soukromá akce), Restaurace PrahaPachenkov
Skautský potlask, Kulisárna,Chomutov
Masopust, Skalany restaurace
Oslava narozenin (soukromá akce), Karlovy Vary
Country bál, Liberec,Restaurace U Košků
Country bál, Jirkov, Divadlo
Folková Loučná, Loučná pod Klínovcem
Country a bluegrass festival, Velichov, Hospoda U Lípy
Banjo Jamboree, Čáslav, Letní kino
White Stork, Luka n/J.
Domodra, Praha

KALENDÁŘ AKCÍ

ALBUM

BLACKJACK
16.05.2020
20.06.2020
11.07.2020
15.08.2020

Tábor
Banjo Jamboree
Hájek u Mstětic
Kopidlno

BG CWRKOT
28.02.2020
29.02.2020
07.06.2020
19.06.2020
26.06.2020
08.08.2020
08.08.2020
15.08.2020
22.08.2020
05.09.2020

České Budějovice, kabaret U Váňů
Velešín, vinárna U Růže
Liberec, Godyho memoriál
Čáslav, Banjo Jamboree
Metylovice, Bluegrass Teatre
Pastviny, Pastvinská nota
Sedlište, Jandourkův mlejn
Kopidlno, Memoriál Honzy Macáka
Velešín, festival
Borovany, Bluegrass Marathon

SEM TAM
07.02.2020
03.04.2020
16.05.2020
23.05.2020
06.06.2020
12.06.2020
12.06.2020
13.06.2020
20.06.2020
26.06.2020

Music klub Sokolovna: Spolektiv + Semtam Týn nad Vltavou
Muzikantský bál, Č. Budějovice  Metropol
Gejzír – přehlídka České Budějovice
T fest Liberec
Vltavotýnské točení 2020, Týn nad Vltavou otáčivé hlediště
Nasavrkání – fest, Nasavrky u Chrudimi
Písecké slavnosti Písek
Silesian country+bluegrass festival Dolní Lutyně
Banjo jamboree Čáslav
Divadlo pod čarou Písek
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SERVIS
Milí pořadatelé!
Možná vaší pozornosti uniklo, že BAČR nabízí tzv. pořadatelské členství. Za
500Kč tak získáte jednu celou stránku v Bluegrassových listech (termín si
určíte sami) a čtyřikrát ročně BL do schránky.
BAČR sama pořádá festival Banjo Jamboree, takže víme, že peněz v rozpočtu
není nikdy dostatek. Zkuste ale zvážit, jestli členové BAČR nejsou právě Ti,
kteří by váš inzerát nejen četli, ale nakonec i na festival nebo koncert dorazili.
Zkušenosti např. Eurocentra v Jablonci n. N. Nebo Rosti Čapka s koncerty v
pražské Pyramidě jsou veskrze pozitivní.
Děkujeme za podporu našeho jediného tištěného bluegrassového periodika.
Věříme, že investovaná petisetkoruna se vyplatí nejen vám, ale celé naší
bluegrassové komunitě.
Petr Brandejs, předseda BAČR
email: brandejs.banjo@gmail.com, mobil: 777 122 569
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• 48. Banjo Jamboree se koná 19. – 20. 6. 2020 v letním kině Vodranty v Čáslavi. Jako host
z USA vystoupí fenomenální houslista Casey Driessen.

SERVIS

Servis
• Petr Brandejs Band obnovil svou činnost ve zcela nové sestavě: Jirka Loun – housle a
mandolína, Ivan Junášek – kontrabas, Roman Býma – kytara a Petr Brandejs – banjo.
Repertoár je z většiny úplně nový, střihnutý blues a dalšími žánry, velký podíl skladeb je
česky.
• Třetí ročník GibsonManie, srazu majitelů a milovníků starých i novějších modelů banja Gibson
se uskuteční v sobotu 4. 4. 2020. GibsonMania je unikátní možnost vidět a zahrát si na banja
starší i novější výroby, porovnat různé modely z různých období, pobavit se s majiteli o historii
jejich nástrojů atd. Vřele zváni jsou nejen majitelé Gibsonů, ale i jejich obdivovatelé a milovníci.
Celá akce proběhne v prostorách nové dílny Jardy Průchy v Buši u Slap. Organizuje Martin
Mikuláš, zájemci pište na martin.mikulas@vintagebeauty.com.
• Sólové kytarové album Ondry Kozáka Overtones bylo v recenzi v legendárním časopise BG
Unlimited označeno Highlight, tedy jako skvělé. Blahopřejeme!
• 15. bluegrassová dílna Petra Brandejse v Novém Jičíně proběhne 3. – 5. 4. 2020. Více na
petrbrandejs.cz.
• Na post lead zpěváka a kytaristy ve skupině BG Cwrkot nastoupil Slávek Podhráský, který
současně hraje ve skupině Black Jack na mandolínu.
• Gratulujeme Rosťovi a Ivě Čapkovým k nominaci jimi vydaného alba Doyle Lawson &
Quicksilver LIVE IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC na Grammy! Je to fantastický úspěch,
který v ČR nemá obdoby.
• Ondra Kozák a Petr Brandejs získali grant od Mezinárodní bluegrassové asociace IBMA na
popularizaci bluegrassových nástrojů ve školkách.
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SERVIS

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

Petr Brandejs
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Uzávěrka BG listů č. 2/2020
je 30.4.2020. Informace o svých akcích a články do
listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na email
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo
vaše příspěvky podle potřeby upravit. Stane li se tak,
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není
možné vám vaše příspěvky vracet.

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 příspě vek
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 (individuál ní nebo kolektivní) pro
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku můžete
vyplnit také pomocí na šeho online formuláře. Bližší
informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.
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O svolení ke komerčnímu využívání informací
z Bluegrassových listů je třeba požádat na naší
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