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Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR z.s.?
BA je zapsaný spolek (dříve občanské
sdružení) založené v roce 1995, celou
organizaci řídí zvolené předsednictvo,
současným předsedou je Petr Brandejs.
Co je cílem BA?
Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo
v ČR co nejlépe, aby se rozvíjel, byl
v kontaktu se zahraničím a co nejvíce
se rozšířil. BA se také snaží zajistit
co největší informovanost svých členů.
Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy.
»

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

»

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

»

BA pořádá výběrová kola na festival
Banjo Jamboree.

»

BA vítá další náměty svých členů.

»

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

Členství v BA
»

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

»

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

»
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Pro sponzory BA je určen institut
doživotního členství za 5.000 Kč.

»

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.
»

Zdarma Bluegrassové listy nejméně
4x ročně.

»

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

»

Možnost zapůjčení aparatury.

»

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

Zájemci o členství mohou zasílat peníze
převodem nebo složenkou nebo na účet:

2801981784 / 2010
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 a šéfredaktor bluegrassových listů)
mobil: 777 122 569,
email: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner
(databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477,
email: petrgartner@tiscali.cz
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Slovo předsedy
Milé členky a členové,
loňské léto nám dovolilo vydechnout a
setkat se alespoň na pár festivalech před
další covidovou uzávěrou. Pevně věří
me, že to tak dopadne i letos, jen bez
podzimního návratu omezení. Stejně ja
ko loni pracujeme na sponzorech a dal
ších věcech už dávno. O zorganizování
festivalu Banjo Jamboree, jeho zrušení
nebo přesunutí na jiný termín rohodne
me definitivně podle aktuální situace
koncem května. Já jsem jako učitel očko
ván stejně jako všichni mí ohrožení pří
buzní a vám všem přeju totéž. Opravdu
si užívám třesení rukama a podobné,
před covidem běžné, věci.
Mám pocit, že jsme loni dost nepodě
kovali divákům Banjo jamboree. Počasí
bylo otřesné, a přesto byl finanční pro
dělek jen mírný a to hlavně díky příjmům
ze vstupného. Mnoho lidí nás, myslím,
přijelo podpořit a pobylo kvůli počasí
zřejmě jen krátce. Tak ještě jednou díky,
letos doufáme v lepší povětrnostní pod
mínky!
Letos je myslím sounáležitost naší ko
munity ještě mnohem potřebnější než
loni. Mám na mysli hlavně profesionály a
to zejména ty, na které omezení dopadla
nejvíce, a to hudebníky, provozovatele
klubů a obchodníky s hudebninami. V
sekci Servis najdete výzvu k podpoře
oprav v klubu Zelenáčova šopa. Nedá
vno mi v jednom mailu potvrdil moje oba
vy o hudebníky – profesionály jeden z
nich slovy: „Kdyby člověk nebyl až ex
trémně šetřivej, tak by asi chcípnul.“ Tak
prosím, hned jak to půjde, choďme na
koncerty atd. Do té doby se nestyďme,
nakupujme CD, případně pošleme tu a
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tam nějakou stovku třeba za live stream
pěkného koncertu… Skvělá zpráva je, že
CD Druhé trávy získalo Zlatou desku (5
000 prodaných kusů) a to prakticky bez
odehraných koncertů! Mám rád anglické
přísloví Charity begins at home, neboli
Charita začíná doma. A jak my víme, do
ma je tam, kde se hraje na banjo!:)
Tak hlavu vzhůru, přátelé. Zatím pilně
cvičme, zpívejme a poslouchejme, ať to
pak stojí za to!
Petr Brandejs,
předseda BAČR
brandejs.banjo@gmail.com
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Rozhovor s Pavlem Krištůfkem
Když jsem v osmdesátých letech minulého století bluegrassový rozum bral,
slýchal jsem o bratrech Krištůfkových a jejich kapele Zvonky. Později jsme se
začali potkávat na festivalech a já zjistil, že jsou to bluegrassoví nadšenci,
výborní muzikanti a také výrobci znamenitých hudebních nástrojů. Patří k
(nejen) českému bluegrassu přes půl století a mají hodně co vyprávět. Jsem
proto rád, že si starší z nich, Pavel Krištůfek, udělal čas na pár otázek. Přeji
příjemné počtení.
Můžeš, Pavle, jako pamětník připome
nout své hudební začátky? Jak ses
dostal k muzice?
Když opomenu klavír v hudebce, kam
mě nasměrovali rodiče a kde mě to z
různých důvodů nebavilo a kde jsem
nakonec nevydržel, což mě dneska dost
mrzí, tak začátky byly ve skautu. Hrál
jsem tak nějak na kytaru a mimo
vyloženě trampských a skautských písní
se k táborákům začaly postupně vkrá
dat písně od (tenkrát ještě) Rangers,
Greenhorns a KTO. Alespoň tedy já jsem
je začínal mít ve veliké oblibě. Dodneška
si pamatuji, jak jsem si doma na gramo
fonu do nekonečna přehrával Oranžový
expres, Vlak půlnoční a A tak já zas v tom
lítám.
A proč bluegrass a banjo?
Banjo mě zasáhlo jako blesk při první
cestě na chmel v roce 1969. Procházeli
jsme vlak a v jednom kupé u okna seděli
proti sobě kytarista a banjista. Hráli něco,
co jsem pak zjistil, že bylo Banjo z
Mlžných hor. Nějak mi zůstal v hlavě ten
počáteční roll a později, když už jsem to
hrál, jsem si to uvědomil. Určitě jsi něk
dy hrál ve vlaku a tak víš, že nástroje tam
zní tak nějak zvláštně pěkně. O banju to
platí dvojnásob. Prostě, jak jsem tohle
viděl a slyšel, tak jsem byl totálně ztracen
a už jsem myslel jen na to, jak se dostat k
banju a ke hraní na něj.
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Ve vlaku jsme hrávali často, pro mě
jako basistu to býval artistický vý
kon, udržet na výhybkách při hraní
rovnováhu. Taky býval problém, kam
basu ve vlaku nacpat, někteří prů
vodčí bývali akurátní. S banjem ten
hle problém nebyl, jaké bylo to tvoje
první?
Tenkrát nebyly peníze ani banja, tak
jsem se rozhodl, že něco vyrobím. Po
mocí fotek a pozorování Marko Čer
máka dalekohledem na vystoupení jsem
tak nějak odhadoval konstrukci a roz
měry. Nakonec jsem vytvořil něco, co
sice hrálo, ale tak, jak by to mělo být, to
tedy nebylo.
Jak ses naučil hrát?
Problém byl, že se tenkrát nic nevědělo,
nebyly školy ani nahrávky a kdo něco
věděl, tak to dost často tajil. Když si
jenom vzpomenu, jaké jsem si tenkrát
vyrobil prstýnky, aniž jsem věděl, jak
mají vypadat, no, hrůza hrůzoucí! Můj
první vzor byl Marko Čermák, zkoušel
jsem hrát podle něj, ale magnetofon
jsem neměl a vyposlouchat něco z
gramofonu, to mi dost dobře nešlo.
Nakonec to dopadlo tak, že jsem si
musel takovou parodii na magnetofon
vyrobit. Můj kamarád Zdeněk Jelínek,
který hrál na kytaru a se kterým jsem
tak nějak začínal, vlastnil magnetofon
B100.

Country Cocktail  Oklahoma 2005
Ukázal mi, jak vypadá uvnitř, a já jsem
vyrobil něco, co hrálo. Jen na sluchátka,
ale dalo se to pustit pomaleji a něco do
toho nahrát. Taková specialita byla, že
staré nahrávky jsem mazal magnetickou
figurkou ze hry „Člověče, nezlob se!“,
nicméně pro začátky to stačilo. Když
jsem si udělal další banjo a staré prodal,
koupil jsem si dvourychlostní magneto
fon B 42 a to už bylo jiné kafe.
Kolegy banjisty bude určitě zajímat
značka nástroje, struny, kapodastr.
Za tu dobu, co na banjo hraji, jsem ně
kolikrát změnil tloušťku strun. V úplných
počátcích to byly struny koupené v mo
delářství. Používaly se na ovládání u
poutaných modelů letadel, jako čtvrtá
struna se dávalo kytarové géčko, které
bylo tak nekvalitní, že se prodřelo skoro
hned. Když se už daly struny koupit,
měl jsem několik období slabých a pak
silnějších strun a nakonec jsem zakotvil
u sady, která odpovídá strunám Gibson
Earl Scruggs Medium, čili 10, 12, 14,

22, 10. První moje opravdové prstýnky
byly National kovové a National palec.
Pak byla doba, kdy nějak nebyly, tak
jsem začal používat prstýnky Kyser, kte
ré jsou prakticky stejné, jako původní
National. U těch jsem zůstal do dneška.
Jako palcový používám kytarový Fred
Kelly–Derlin, který mi naprosto vyhovu
je. Docela dlouho vydrží a hlavně nemá
tu vlastnost, že – zvláště v létě – začne
skřípat a musí se přeleštit třeba o kal
hoty. Kapodastr používám od Vládi
Ptáčka, protože je prostě výbornej.
Banjisté jsou myslím nejurputnější
„řešiči“ mezi bluegrassovými muzi
kanty, pokud jde o zvuk nástroje. Máš
tuhle libůstku také?
Co se týče banjové alchymie, takové ob
dobí jsem měl samozřejmě také. Ale díky
tomu, že jsem pak v USA, kam jsem
ohledně výroby dílů jezdil hodně často,
viděl a vyzkoušel spoustu různých ná
strojů, mě to dost rychle přešlo.
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Dneska to mám tak, že struny měním
opravdu po dlouhé době. A že bych třeba
dotahoval blánu, to se nestane celé roky.
Akorát hlídám, aby nebylo něco volného,
protože nějaký šroubek nebo matička a
třeba i drnčící tlačítko na ladičce dokáže
dost pokazit. Moje zkušenost je, že když
je banjo sestaveno tak, jak má být, a nic
na něm nechrasti, tak v naprosté většině
případů záleží hlavně na tom, jak se na
něj hraje. To ale samozřejmě neplatí je
nom o banju. Když ale seřizuji nebo pře
dělávám banjo někomu, tak to si s tím
opravdu hraju a snažím se uplatnit vše,
co vím a znám. Naprosto ale souhlasím
s tím, co jsem si kdysi přečetl v návodu k
banju Deering. A sice, že lidi by chtěli,
aby jejich banjo znělo jako banjo Earla
Scruggse, ale zapomínají, že v první řa
dě na něj musí jako Earl Scruggs hrát.
To je moc hezky řečeno, i když nevím,
jestli bych si to dal do návodu. Mimo
chodem, jaký je Tvůj sound snů?
Můj vysněný sound? To je těžké! Samo
zřejmě mám rád Scruggse, ale těch pěk

ných zvuků je daleko víc, třeba J. D.
Crowe, Sonny Osborne, Jim Mills a velká
spousta dalších. Ono je hlavně důležité
slyšet to naživo, protože nahrávka ne
musí být vůbec pravda. Připadá mně do
cela úsměvný dokazovat kvality nástroje
třeba nahrávkou na internetu.

Když jsem byl v devadesátých letech
v USA, nějaká firma inzerovala, že ne
chala analyzovat kousek toneringu z
předválečné Granady s tím, že je vyrá
bí a banja budou znít jako předváleč
ná Granada.
Já si vzpomínám, že první rozruch ohle
dně toneringů z „předválečné“ slitiny
jsem zaznamenal, když se začaly řešit
toneringy, které vyráběl později tragicky
zemřelý Richard Kulesh. Já jsem před
válečný a trošku kvůli analýze poškoze
ný tonering viděl u Steva Hubera při
jedné návštěvě u něj. To složeni mi ten
krát prozradil a když jsem pak nechal
udělat analýzu u několika jeho toneringů,
které jsem vlastnil, tak se potvrdilo, že to
tak opravdu dělá a že mi tedy asi nelhal.

Bratři Krištůfkové  Mexiko 2015
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Podle toho, co vyprávíš, asi na nějaký
zázračný tonering a podobné tajůpl
nosti nevěříš. Nebo ano?
Teď mě dostáváš na tenký led. Tohle je
téma, na které je u nás názorů opravdu
spousta, tak to ber tak, že nic netvrdím,
ale že si jen tak povídáme. Obecně si
myslím, že když máš snahu vyrobit ná
stroj, který by měl znít jako předválečný,
tak bys měl dodržet víc věcí: materiály –
jak kov, tak dřevo – lepidla, způsob lako
vání atd. To vše ještě není záruka úspě
chu, ale měl by to být takový základ.
Banjo je vůbec zvláštní nástroj už tím, že
se skládá z více různých materiálů. Ty
jsou na sebe nasunuté a různě k sobě
přitlačené, takže to, jak je ve finále sesta
vené a seřízené, je velmi důležité. Když
banjo úplně rozebereš a zase složíš, tak
většinou hraje trochu jinak. Problém je,
že než ho seřídíš, naladíš a napneš blá
nu přibližně stejně, jako byla, tak už si
pomalu v nějakých jemných rozdílech
ani nepamatuješ, jak hrálo předtím. Vy
měnit u banja tonering a prohlásit, je asi
trochu lepší, než ten předtím, to může
být opravdu jenom „asi“. Banjo si totiž
třeba jenom lépe „sedlo“. Někdy je to ale
rozdíl opravdu jasně slyšitelný a banjo se
hodně zlepší.
Co materiál toneringu?
Složení slitiny ovlivňuje, jak tonering zní
a tonering nepochybně ovlivňuje zvuk
banja. Proto si myslím, že má cenu jeho
složení a taky tvar dodržet. Pozoruhod
né je i to, že ta slitina nebyla tenkrát ni
jak cíleně vyvinutá, ale byl to normální
bronz, v té době používaný v průmyslu.
Vlastním nějaké přetisky katalogů Gib
son z třicátých let a další různé jsem
viděl v USA a zajímavé je, že zatímco
dnes je tonering téma číslo jedna, tenkrát
se v katalogu chlubili třeba šroubem v

krku, že je vše vysoce ručně leštěné a
podobně. Jestli je ale v banju tonering
flathead, nebo archtop (v té době se
ještě používaly běžně oba) to ses tam
někdy vůbec nedočetl.
Jaký vliv na zvuk má typ použitého
toneringu, flathead versus archtop?
Tak, jako Earl Scruggs proslavil flat
head, tak si myslím, že Ralph Stanley
vytvořil u mnoha lidí dojem, že archtop
znamená „ječák bez basů“. Na jeho
banjo jsem několikrát hrál a měl jsem z
toho stejný dojem. Fakt ale je, že blánu
měl tak přešponovanou, že připomínala
spíš kus plechu. Já už spoustu let hraji
výhradně na banjo s archtop toneringem
a můžu s klidným svědomím prohlásit,
že dobře seřízené banjo s archtopem je
naprostá radost! Ale jak jsem už říkal, to
vše je věc názoru. My dnes opěvujeme
staré, skoro devadesátileté nástroje, ale
ono je to vlastně tak, že Earl Scruggs
tenkrát nehrál na žádný extrémně starý
nástroj. Na tak starý nastroj, na jaký on
hrál v těch slavných letech, hraje dnes
spousta nás.
Můžeš zrekapitulovat svou hudební
kariéru? A s kým Tě můžeme slyšet
dneska?
Co se týče skupin, ve kterých jsem hrál,
tak to moc pestré nebylo. Začínali jsme
ve Vraném nad Vltavou jako kamarádi
ze skauta, tak někdy v roce 1970, říkali
jsme si White Hors, ale to byly takové
úplné začátky. Potom jsme pokračovali
už jako Zvonky. Tedy můj bratr Eduard,
Richard Hamouz, Milda Totter, Zdeněk
Jelínek, Radek Černý, Milan Kopal a já.
Postupem času taky s Jirkou Novákem
na basu a Frantou Kacafírkem na hou
sle. V období, kdy jsme zkoušeli hrát
newgrass, ještě s Láďou Martinů, Vlá
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ďou Jelínkem a Jirkou Lebedou. Jako
Zvonky jsme hráli asi do roku 1986. Po
tom bratr sestavil Country Cocktail, ve
kterém jsem někdy kolem roku 1997 na
hradil banjistu Jirku Kučeru, později pak
odešel kytarista Milan Čelikovský a
přišel zase Richard Hamouz a s původ
ním basistou Jardou Chmelem se ustálil
Country Cocktail, jaký je dnes. Taky
jsme hráli kratší dobu s Dennisem
Schutem, Ralph pro nás vymyslel název
Don Krishot and Wind Mills, dokonce
jsme s Dennisem absolvovali i jedno
hraní v Americe. Jo, na tohle období ta
ky moc rád vzpomínám.
Když zmiňuješ bráchu Edu, stavitele
znamenitých mandolín a taky brilant
ního mandolinistu, na začátku to bylo
tak, že Ti učarovalo banjo a na něho
zbyla mandolína?
Teda to jsi mne dostal. Já si pamatuji, že
jsem bráchovi první mandolínu koupil v
bazaru ve Francouzské ulici asi za sto
dvacet korun. Byla to taková česká
placatá „slza“, ale že bych mu ji předal s
tím, že na ni bude hrát a hotovo, to si
nemyslím. Ono se to nabízí, že bylo
potřeba, aby na ni hrál, když jsme chtěli
mít kapelu. Myslím ale, že to tak nebylo
a že jsem mu ji kupoval, protože, na ni
prostě chtěl hrát sám od sebe. Hele, je
to padesát let a já už fakt nevím. Možná
to bude dobrá otázka pro bráchu, až se
třeba někdy rozhodneš udělat rozhovor
s ním.
Díky za tip. Cvičíš ještě na banjo, pří
padně jak a co?
Já se snažím na banjo hrát skoro denně
a poslední dobou se pokouším nacvičit
věci, které se mi vždy líbily a nikdy jsem
je nehrál. Býval jsem hodně vytíženej, a
protože mi dlouho trvá něco se pořádně
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naučit, sotva jsem stíhal to, co bylo pro
kapelu. Teď se o to pokouším, většinou
jsou to pro mě hodně těžké věci. Tak si
alespoň namlouvám, že tím namáhám
mozek a možná oddaluji stařeckou de
menci.
Na banjo nejenom hraješ, ale taky je
stavíš a vyrábíš kovy, které dodáváš
ostatním stavitelům. Jak ses k tomu
dostal?
Svoje první banjo jsem sestavil v lis
topadu 1971, večer na Mikuláše. Od té
doby banja průběžně vyrábím až do
současnosti. Letos budu mít padesáté
výročí, tak si možná mohu dovolit mys
let, že jsem asi v Česku výrobce s nej
delší tradicí. Kovové díly na banja jsem si
dělal vždy sám. Profesionálně, pro české
a americké výrobce, jsem se s tím
zabýval asi 25 let, tak někdy od roku
1994 do roku 2019. V USA to začalo tak,
že jsme v roce 1993 jeli s bratrem na fes
tival do Telluride, kde on mimochodem
vyhrál první místo v soutěži mandoli
nistů. Pak jsme se cestou zastavili v
Louisville u firmy Sullivan – First Quality
Banjo Parts. Měl jsem sebou banjo mojí
výroby, byla to kopie Stelling Staghorn a
když přišla řeč na to, že jsem ho dělal
sám včetně všech kovů, tak mi navrhli,
abych pro ně začal díly vyrábět. Oni mě
pak také přesvědčili, abych zkusil vyrobit
zinkovou flange. To byla veliká výzva,
protože tady s tím nikdo neměl žádné
zkušenosti a jako tlakový odlitek je to
dost komplikovaná záležitost. Nakonec
se to ale podařilo a později jsem mohl
získané zkušenosti využít pro další for
mu, ve které pak vznikaly flange, které
používala pro svá banja firma Gibson.
Nakonec to bylo tak, že jsem dělal díly i
pro další firmy, například Deering, OME,
Janny Davis, Huber banjo, Stelling…

To ses musel potkat se spoustou za
jímavých lidí.
To jo, a hodně třeba vzpomínám na
Curtise Mc Peaka. To byl úžasně seri
ózní pán, pro kterého jsem kromě jiného
dělal ladící kolíky s jeho jménem. Díky
němu jsem taky udělal ještě formu na
zinkové stahovací kroužky. Moc se mi do
toho tenkrát nechtělo, ale říkal, že za
ním chodí spousta lidí, kterým na sta
rém banju stahovací kroužek praskl a že
není náhrada. Nakonec mě umluvil a
díky němu jsem pak ty kroužky vyráběl i
pro jiné zájemce.
Legendární banjista Curtis McPeak
má bohužel tomhle čísle BL nekro
log. Předpokládám, že byznysu se v
nynějších pohnutých časech moc ne
vede. Nebo se pletu?
Banja, která mám rozdělaná, jsem pojal
jako koníček. Navíc bývám většinu roku
v cizině a díly už nedělám. Jak se vede
byznysu teď, moc nevím, protože z
vlastní zkušenosti už mluvit nemůžu.
Spíš jsem se delší čas docela trápil, že
brzo skončím a nemám to komu předat.
Za ta léta se přece jenom nashromáždí
různé přípravky, nástroje a taky zku
šenosti. Představa, že to už k ničemu
nebude, to mě fakt mrzelo. Nakonec se
ale vše v dobré obrátilo. Minulý rok mi
můj kamarád Zdeněk Roh navrhl, že by
měl zájem ve výrobě dílů pokračovat
místo mne. Zdeněk je známý tím, jaká
vynikající banja dělá, a když teď vidím,
jak se staví k výrobě dílů, tak jsem moc
rád, že to nakonec takhle dopadlo!
Tvoje banjo měl i Earl Scruggs. Jak se
k němu dostal, znali jste se?
Ne, Earla Scruggse jsem nijak osobně
neznal, jenom jsem s ním dvakrát

prohodil pár slov při příležitostném set
kání. S banjem pro Scruggse to bylo tak,
že když jsme jeli hrát do USA na
Oklahoma International Bluegrass Festi
val, tak náš kamarád Warren Kennison,
přítel Earla Scruggse, pro nás uspořádal
ještě nějaké další hraní. Protože jsem
věděl, že za to nic nebude chtít a chtěl
jsem se mu nějak odvděčit, udělal jsem
si sebou moje „Ultra light banjo“. Tam
jsem to na něj odehrál a před odjezdem
jsem mu ho věnoval. Měl velkou radost a
při příští návštěvě u Scruggse mu ho
ukázal. Ten byl nadšený a chtěl, abych
ho pro něj také vyrobil. Tak jsem mu ho
udělal a poslal. Mimochodem, Warren
Kennison je člověk, který upravoval
banjovou školu Scruggse pro druhé
vydání a je v ní se Scruggsem na foto
grafii z university. Když nás byl navštívit
v Praze, tak nám nazpíval dvě písně na
naše CD.
Kdepak je tomu banju konec?
Po Scruggsově smrti, když rodina roz
prodávala jeho nástroje, jsem ho v draž
bě zase koupil zpátky a dostal jsem i
certifikát, že banjo pochází z majetku
Earl Scruggse. Mělo ohrané pražce a na
hlavě otisky po přelaďovačích, takže na
něj asi opravdu hrál. Nejvíc ze všeho
mě na tom těší, že jsem mu ho nevnu
coval, ale že si o něj sám řekl. Banjo teď
mám jako svoje, na které hraji a říkám
si, že je na něm třeba ještě jeho DNA.
Co je to vlastně „ultra light banjo“?
To moje lehké banjo není jenom banjo,
které je lehké, takových je na světě
spousta. Tohle ale vypadá a je posta
veno jako klasický Gibson. Že je lehké,
člověk pozná, až když ho vezme do
ruky. Ty lehké díly mají naprosto iden
tické rozměry jako díly originální, takže
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se z banja dá udělat normální, nebo,
kombinací dílů, třeba banjo pololehké.
První takové banjo jsem vyrobil už v
roce 1981 a dělám je vlastně doteď.
Jestli principu dobře rozumím, jsou
jednotlivé díly vyrobeny z nějakých
lehčích materiálů? Jak se to proje
vuje na zvuku?
Rozumíš tomu dobře. To banjo má poc
tivý javorový stáčený buben a archtop
tonering ze „staré“ slitiny, který je ještě
trošku vylehčený a obsahuje takovou
jednu moji malou vychytávku. Archtop
používám, protože je už sám o sobě
lehčí než flathead a jeho menší pracov
ní plocha blány lépe koresponduje s
menší váhou banja. Speciálním způso
bem je také vylehčený rezonátor. Co se
týče kovových dílů, tak stahovací krou
žek, dvojdílná trubičková flange, rozpěr
né tyče v bubnu, šestihránky v rezoná
toru a šrouby držící rezonátor jsou hli
níkové, nebo duralové a vyleštěné a
poniklované. Krk je mahagonový, speci

álně vylehčený rezonátor je kombinace
mahagonu a javoru a na banju opravdu
nic nepoznáš, dokud ho nevezmeš do
ruky. To pro Earla Scruggse je postave
no stejně a myslím, že hraje výborně.
Ostatně ten, kdo nás slyšel naposledy
hrát v Kopidlně, nebo loni v Čáslavi, to
mohl i posoudit.
Můžeš připomenout festivaly nebo
akce, kde se Ti líbilo a kde rád vystu
puješ? A co Banjo Jamboree? Pokud
se nemýlím, hrál jsi tam od prvních
ročníků.
Vzpomínám na spoustu festivalů. Bylo
jich dost, na kterých jsme hráli, a větši
nou to bylo úžasné. Na některých jsme
hráli jenom jednou, někde několikrát, ale
Banjo Jamboree, to je něco, co se stalo
úplnou součástí našeho nadšení. Pa
matuju si, že když jsme jeli domů, tak
jsme se už cestou bavili o tom příštím,
třeba co bychom tam měli napřesrok za
hrát. Další, co ve mně zůstalo navždy,
byla naše tři hraní na festivalu v USA a

Earl Scruggs  Banjo certifikát
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vystoupení s tím spojená. Jsem neuvě
řitelnej trémista, na jevišti dost často
zahraju sotva polovičku toho, co doma.
Vždycky jsem si říkal, že hrát v Americe,
tak tam umřu. Jaké pak bylo překva
pení, že to bylo úplně opačně. Ta atmo
sféra, kdy jasně cítíš, že o nic nejde a
nikdo neřeší, jestli se něco nepovede.
Neuvěřitelný a nezapomenutelný! Dost
vzpomínám taky na první festivaly v
Holandsku, kdy byla součástí i taková
malá šnůra třeba pěti nebo šesti hraní
na různých místech. Na ten náš první
jsme jeli obytňákem a měli jsme sebou
asi osmdesát kuřecích stehenních řízků.
Na každém hraní jsme ale dostali i jídlo,
tak jsme to nakonec skoro vezli zpátky.
Na tyhle spanilé jízdy po Holandsku
taky moc rád vzpomínám. Trávíš hod
ně času v zahraničí, chodíš na festi
valy i tam? A můžeš zkusit porovnat
domácí a zahraniční scénu?
Moje zahraničí je teď Mexiko, a tak se k
bluegrasovému festivalu normálně ne
dostanu. Pořádá se tady ale každou
středu otevřená scéna, na které se
vybírají peníze pro školu s postiženými
dětmi. Poměrně dost Američanů a
Kanaďanů, kteří se tu zdržují, na něco
hraje, tak se nám občas povede i
docela pěkný bluegrass.
Jak taková věc probíhá? To se sejdete
někde v hospodě a jamujete? A liší se
to jamování nějak od toho u nás?
Odehrává se to v jedné mexické restau
raci každou středu, zhruba od začátku
listopadu do konce dubna. To je doba,
kdy je tam nás „gringos“ nejvíc. Je tam
člověk, který vlastní a vždy postaví apa
raturu a kolem šesté večer se přihlásí ti,
kteří chtějí ten večer něco zahrát. Do
stanou dva lístečky na volný drink, dle

vlastni volby, a dozví se, kdy na ně asi
přijde řada. Začíná se v půl sedmé nebo
v sedm a hraje se do devíti nebo trošku
déle. Normálně se hrají tři věci, ale to se
může měnit, stejně tak jako začátek a
konec, podle počtu muzikantů na kon
krétní večer. Každý hraje, co chce (zažil
jsem tam člověka zpívajícího jen s kon
trabasem) a všichni jsou v pohodě. Něk
dy se dají i do tance a během večera se
do klobouku vybírají peníze na něco pro
místní. Většinou na nějakou školu, po
stižené děti a podobně. Už jsem si tam
zahrál i s bratrem a Richardem Hamou
zem, kteří mě přijeli navštívit.
Mimochodem, co že jsi zakotvil zrov
na v Mexiku? Je to tam v pohodě?
Kdysi jsem šel pěšky na půl dne z El
Pasa přes Rio Grande do Juarezu a
moc bezpečně jsem se tam necítil.
Mexiko a přímo tohle místo jsem objevil
v roce 1997, kdy jsme tam s kamará
dem, žijícím toho času v San Francisku,
vyrazili na Nový rok za windsurfingem.
Jeli jsme starým mikrobusem Volkswa
gen a ta 2 500 kilometrů dlouhá cesta z
Friska dolů k Obratniku Raka, to bylo
tenkrát opravdové dobrodružství. V
Americe po dálnici to bylo v pohodě, ale
pak těch asi 1 600 km v horách, po
kamenných a neuvěřitelně děravých
silnicích… Řešili jsme poruchu auta, ně
kolikrát jsme tábořili u benzínky, než
otevřeli, nebo než přivezli benzín, spali
jsme v poušti. Ale ta nádhera a pohoda,
když jsme pak dojeli na místo, to mě asi
tenkrát na zbytek života zasáhlo podob
ně, jako tenkrát to banjo ve vlaku. Tu
cestu jsem pak jel ještě mnohokrát a
postupně se silnice zlepšovaly, přibýva
ly benzínky a dneska už je to paráda. K
původnímu windsurfingu jsem postupně
přiobjevil rybaření na moři na kajaku,
nějaké to hraní a tak prostě dobrý!
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To jsi objevil hezké věci. Jakou muzi
ku posloucháš dnes a co Tě v posled
ní době zaujalo? Můžeš zabrousit i do
nebluegrassových vod a případně
zkus doporučit k poslechu nějaké své
favority, domácí i zhraniční.
Mně se pořád líbí takový ten pravý blue
grass, kde je pěkná dynamika a pěkný
vokál a melodie. Rád si poslechnu staré
New Grass Revival a taky rád projíždím
YouTube, protože tam se poslední do
bou objevuje spousta i hodně starých
nahrávek těch našich „vysněných ka
pel“. Tak si to vychutnávám a říkám si,
co bychom za to tenkrát dali!
Naprosto s Tebou souhlasím, na You
Tube jsou opravdové poklady. Až mě
to někdy děsí, kolik sledováním
svých favoritů strávím času. Co sou
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časná bluegrassová scéna, ať už v
USA nebo u nás? Jak vidíš bu
doucnost bluegrassu v Čechách?
Budoucnost bluegrassu v Česku? Ne
vím, snad jo. Snad to bude oslovovat
mladé lidi, kteří mají rádi akustické
nástroje. Vždycky mě potěší, když ně
koho takového vidím. V poslední době
mně například udělal velkou radost
Honzík Handlík, který se vrhnul na ban
jo a je moc šikovnej a taky nadšenej.
Díky moc za rozhovor a ať se daří.

V dubnu 2021 se ptal
Pavel Brandejs
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Curtis McPeake

(9. října 1927–19. února 2021)
V únoru tohoto roku odešel do muzikantského nebe v požehnaném věku 93 let
banjista Curtis McPeake. V roce 1993 jsem měl možnost potkat se s touto
mimořádnou osobností a neuvědomoval jsem si asi tenkrát dostatečně, s kým
mám tu čest. Došlo mi to až při psaní následujících řádků, které hudební kariéru
tohoto znamenitého muzikanta připomínají.
Curtis McPeake se narodil 9. října 1927
ve Scotts Hill v západním Tennessee, na
půli cesty mezi Nashville a Memphisem.
Lásku k muzice měl po otci, který solidně
ovládal banjo a housle v oldtimeovém
stylu. Syn ale tíhl ke kytaře, na kterou ot
ce od svých devíti let doprovázel, když
bavili rodinu, přátele a sousedy. Jako u
většiny bluegrassových průkopníků oné
generace, vliv na Curtise mělo přede
vším rozhlasové vysílání z Grand Ole
Opry a dalších rozhlasových stanic.
Profesionální kariéru začal jako čtrnácti
letý na rádiu WTJS v Jacksonu v
Tennessee, kde hrál na steel kytaru a
mandolínu. Kapela se v roce 1945 přej
menovala na Curtis McPeake & Rocky
Valley Boys a Curtis později vzpomínal:
„Pracoval jsem v rádiu každý den, šest
dní v týdnu.“ K banju se dostal až v osm
nácti letech poté, co slyšel Earla Scrugg
se: „Vždy jsem měl rád banjo a uměl
jsem hrát dvěma prsty, podobně jako můj
otec. Byl v tom lepší než já, ale později
mi to už taky docela šlo. Lidé nevědí, že
umím hrát dvouprstý styl, ale umím. Ne
uměl jsem hrát úplně jako Wade Mainer,
ale podobně. Když jsem ovšem poprvé
slyšel Earla Scruggse – datum si nepa
matuji – opravdu mě to zaujalo a řekl
jsem si, že je to přesně to, co chci dělat.
Mým cílem bylo hrát na banjo, aby to
znělo takhle. Žil jsem tehdy v Lexingtonu,
v západním Tennessee a pokud Earl
s chlapci hrál kdekoli v mém okolí, kam
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Curtis
jsem se dokázal dostat, seděl jsem v
první řadě, co nejblíž.“
Školy, natož videoškoly neexistovaly, tak
se Curtis, jako všichni muzikanti té doby,
učil podle sluchu a samozřejmě na kon
certech: „Sledoval jsem Earla jako jes
třáb! Po představení bych ho nikdy
neobtěžoval, ale pamatuji si, jak jsem s
ním mluvil o jeho přelaďovačích, v té do
bě právě přišel se Scruggs Tuners. Stál
jsem pod jevištěm, držel se podlahy. Earl
přišel k místu, kde jsem byl, sehnul se
dolů a začali jsme si povídat. Byl velmi
srdečný a milý. Zeptal jsem se ho, pro
tože měl přelaďovače zakryté, jak ta věc
funguje. Odpověděl, že to má malé páč
ky, které se nastaví a pak pouští. Podě
koval jsem mu, šel jsem domů a můj
přítel je vyrobil. Pořád je mám, byly velmi

primitivní, ale fungovaly.“ Na svůj první
nástroj později vzpomínal: „První, které
jsem měl, bylo banjo Gretsch, za které
jsem zaplatil čtyřicet babek. Pak jsem
přes obchod s nábytkem v Lexingtonu
objednal Gibsona. Banja RB 250 v té do
bě nebyla, přišlo mi RB 150. Myslím, že
to bylo v roce 1953.“
Jak zájem rostl, kapela se postupně stá
vala bluegrassovou a hrála každý týden
na stanici WXDL v Lexingtonu v
Tennessee, přičemž příjem zajišťovala i
sponzorská smlouva s potravinářskou
společností z Arkansasu. Velký vliv na
něho měl také Rudy Lyle, banjista, který
vystřídal Scruggse u Monroeových Blue
Grass Boys. To je muzikant, který dnes
není příliš známý, ale jako výtečný
banjista tehdy ovlivnil mnoho dalších
pickerů.

Na začátku roku 1956 Lester Flatt najal
Curtise, aby nahradil Scruggse, který se
těžce zranil při autonehodě v říjnu 1955.
Scruggs byl občas indisponován až do
roku 1968, takže McPeake za něho
mnohokrát zaskakoval. Díky tomu se
dostal i na televizní obrazovky v Georgii,
Jižní Karolíně, Západní Virginii a
Tennessee. V letech 1960–1962 pra
coval pro Billa Monroea, se kterým na
pěti studiových sessionech nahrál
celkem osmnáct skladeb. V roce 1963
hrál s dalšími hvězdami tehdejší scény,
Wilmou Lee a Stoney Cooperem.
Pro mě byli a dodnes jsou Foggy Moun
tain Boys nejmilovanější kapelou. Za
naší návštěvy u Curtise McPeaka, za
tímco si brácha prohlížel různá banja a
debatoval o nich, jsem já vzácného ho
stitele stále dokola otravoval žádostmi,

Curtis zaskakuje za Earla Scruggse
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aby vypravoval o svém působení u
Foggy Mountain Boys. Nebyl z toho
myslím nijak nadšený, ale pamatuji si, že
na otázku, jak s Flattem zkoušeli, odtušil:
„My jsme nezkoušeli, nebyl čas. Lester
přinesl novou písničku do ranního živého
hraní v rádiu, kde jsme ho nějak do
provodili. Pak nás čekala jedno nebo dvě
další živá vystoupení v rádiu a pak pře
jezd na večerní koncert, kde jsme věc
normálně hráli, to už to všichni uměli.“
Jedním z vrcholů jeho tehdejší kariéry
bylo vystoupení se souborem Grand Ole
Opry v newyorské Carnegie Hall v lis
topadu 1961 u příležitosti benefičního
koncertu pro vysloužilé muzikanty, kde
po instrumentálce Cripple Creek dokon
ce přidával. Poté se stal prvním stálým

hráčem na banjo u WSM, kde (s krátkou
přestávkou u Vilmy Lee a Stoney Coope
ra) setrval až do roku 1969.
V Nashvillu byl velmi žádaný jako studi
ový hudebník a během této doby dělal
spoustu znělek a reklam, přesto si našel
čas na další spolupráci: s Bennym Wil
liamsem jako Tennessee River Boys; s
Billym Grammerem, Rayem Edentonem,
Tommym Hillem a Juniorem Huskeym
jako Bluegrass Hillbillies; s Joshem
Gravesem, Bennym Martinem, Larrym
Mortonem a Chuckem Sandersem jako
The Nashville Pickers.
Následně zcela změnil žánr a nastoupil
do dechové country hudby Danny Davis
& Nashville Brass. S kapelou zůstal

Curtis McPeake a jeho 10 strunné banjo

18

osmnáct let a vystoupil s ní v mnoha te
levizních pořadech, jejich hudební styl
obletěl celý svět. Na své působení u
Davise McPeake vzpomínal: „Odešel
jsem z bluegrassu, protože jsem chtěl
uživit rodinu a zaplatit dceři vysokou ško
lu. Vystupoval jsem s několika různými
kapelami a pracoval jsem pro WSM
téměř deset let, ale tehdy se na pódiu
hrálo velmi málo bluegrassu. Doprovázel
jsem na banjo country hudebníky, za
hajoval a uzavíral vystoupení, dělal re
klamy a všechno, co vyžadovali, protože
jsem potřeboval příjem. V té době to skří
palo.“ Na YouTube je k dohledání řada
záznamů, je to zvláštní, a hlavně úplně ji
ný druh hudby. Curtis to později komen
toval: „Když jsem Dannyho po osmnácti
letech opustil, stále jsem věděl, jak hrát
bluegrass. Bylo to pořád v mé hlavě, ale
zjistil jsem, že to nezůstalo v rukách.
Netrvalo ale dlouho a dal jsem to do
pořádku.“
Kromě raných nahrávek s Billem Monro
eem a mnoha s Dannym Davisem nahrál
McPeake stovky skladeb s mnoha další
mi hvězdami své doby: The McCormick
Brothers, George Jones & Melba
Montgomery, Chubby Wise, Wade Ray,
Wayne Raney, Hylo Brown, Leon Payne,
Curly Fox & Texas Ruby, The Willis
Brothers, CW McCall, Cecil Brower a To
mmy Scott. Během kariéry napsal něko
lik melodií, skladbu Dixieland For Me
nahrál country zpěvák George Jones.
V roce 1966 postavil Curtis dese
tistrunné banjo, založené na stejném
principu, jako dvanáctistrunná kytara.
Druhá struna v páru mohla být naladěná
unisono, v tercii, v kvintě nebo v oktávě.
Znělo to trochu, jako by hrála dvě banja
najednou. Postupně se také stával
jedním z nejuznávanějších odborníků na
předválečná banja Gibson.

O tyto vzácné nástroje se zajímal už od
dob svého působení u Monroea:
„Nemohu si vzpomenout, kdy jsem s tím
začal. Vždycky jsem toužil po vintage
nástroji, dlouhou dobu jsem na tom ale
byl tak, že jsem si nemohl dovolit žádné
banjo Gibson, tedy žádné dobré. Už teh
dy byly vzácné. Neměl jsem peníze,
abych ho koupil.“ V roce 1977 založil
společnost McPeake's Unique Instru
ments, zabývající se právě prodejem,
opravami a seřizováním těchto histo
rických nástrojů.
V roce 1987 McPeake opustil Davise a
stal se kapelníkem skupiny Natchez
Grass, později přejmenované The
Natchez Express, se níž vystupoval na
různých festivalech a v klubech. McPea
ke zůstal aktivní i v devadesátých letech
20. století, pravidelně vystupoval na TBI
(Tennessee Banjo Institute) a v duu s
kytaristou a zpěvákem Andy Mayem. V
roce 2010 získal cenu Uncle Dave Ma
con Days Trailblazer Award, v roce
2018 ho ocenila i IBMA (Mezinárodní
bluegrassová asociace).
Curtis McPeak byl asi posledním žijícím
muzikantem z první generace bluegras
sových průkopníků a jeho odchodem se
definitivně uzavřela jedna kapitola blue
grassu, lépe řečeno kapitola historie
bluegrassu. Bluegrass ve stylu otců za
kladatelů se hraje pořád a stále má své
příznivce mezi muzikanty i fanoušky i
díky lidem, jako byl Curtis McPeak.

Pavel Brandejs

19

20

Pravdivá dobrodružství s králem bluegrassu
Jimmy Martinem
recenze knihy

Tom Piazza: True Adventures with the King of Bluegrass Jimmy Martin.
Předmluva Marty Stuart. Nashville: The Country Music Foundation Press;
Vanderbilt University Press, 1999. Pevná vazba, černobílé fotografie, 108 stran.
Můj dnešní text je spíše tip na dobrou
četbu než recenze. V době covidové
jsem se vracela k osvědčeným knížkám,
které pobaví. Rozhodovala jsem se mezi
Pravdivými dobrodružstvími s králem
bluegrassu Jimmy Martinem a detektiv
kou Kinkyho Friedmana o dobrodruž
stvích s Willie Nelsonem (s názvem
Roadkill). Tentokrát zvítězil neworleán
ský novinář a autor Tom Piazza. Se
samozvaným králem bluegrassu prožil v
Nashvillu a obci Hermitage necelé tři
dny. Jeho reportáž pro literární čtvrtletník
měla v roce 1997 takový ohlas, že vyšla
s doplňkovou diskografií ještě za života
Jimmyho Martina knižně (1999) a o de
set let později i brožovaně. Dodnes jsou
na webu Amazonu u knížky dva druhy
komentářů: jedny nadšené, druhé ne
chápající.
Jimmy Martin (19272005) má nadšené
fanoušky i u nás a já patřím mezi ně.
Vynikající hlas, dravá kytara, série hitů,
učňovská léta s Blue Grass Boys Billa
Monroea a s bratry Osborneovými, sa
mostatná kariéra se Sunny Mountain
Boys, hostování s Nitty Gritty Dirt Band.
Jeho snem bylo členství v týmu Grand
Ole Opry. To se mu však nikdy nesplnilo.
Mohl za to démon alkohol a s tím souvi
sející nepředvídatelné chování. „Srážka
kořalky s dynamitem,“ tak popisuje
Jimmyho Martina v úvodu knížky coun
tryová hvězda Marty Stuart. A dodává:
„Výsledkem je hudební génius“.

Reportáž Toma Piazzy ukazuje samo
zvaného krále bluegrassu spíše z té
horší stránky. Jde však o Martinovo
chování, nikoli o Piazzův komentář.
Piazza je laskavý pozorovatel, který
Martina obdivuje. Chce zjistit, proč není
Martin slavnější nebo uznávanější.
Domluví si s ním schůzku a vydá se s
ním i do zákulisí Grand Ole Opry.
Následuje řada průšvihů a absurdních
situací. Po sérii otřesů zůstává Piazza
nad věcí: „Martin je prostě na současný
vkus Opry trochu moc divoký. V každém
případě bez ohledu na to, co se stalo
nebo řeklo, je tu Martinova hudba, a ta je
nejdůležitější.“
Za chladného listopadového večera sedí
Piazza v autě před Martinovým domem v
Hermitage v Tennessee. Venku běhají
dva lovečtí psi, dům je temný, Martin se
neozývá. Je střízlivý? Pak se otevřou
dveře, Martin kráčí ke své slavné
limuzíně s poznávací značkou KING JM.
Startuje, novinář vybíhá ze tmy, Martin
gestikuluje, aby si pospíšil. Jedou. Po
patnácti mílích zastaví na smetišti,
Martin vyhodí pytle s odpadky a jede se
domů. Teprve tam se opatrně rozvíjí
plánovaný rozhovor. Chudé dětství,
vrcholy Martinovy kariéry, vklad emocí
do zpěvu a textu, přesvědčivost na pódiu
i v samotné profesi. „Pokud máš hudbou
uživit sebe a rodinu, musíš to brát vážně.
Před vystoupením naladit, na hraní
nebrat manželky ani přítelkyně, byznys
je byznys. Prý to beru moc vážně!
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Obálka kniky
To mi řekl někdo, kdo neumí ani brnk
nout.“ Řeč přijde i na Martinovo zařazení
do Bluegrassové síně slávy IBMA a
nevyhnutelně i na Opry. Domluveno, zí
tra se spolu podívají do zákulisí.
Další chladná noc. Martin už evidentně
vypil polovinu z darované láhve, kterou si
vyžádal za interview. Nepamatuje si
novinářovo jméno, ale nutí ho řídit
limuzínu. Ta nechce nastartovat. Je tma,
kolem štěkají lovečtí psi. Novinář dosta
ne ránu od spálených kabelů k baterii.
Nakonec vyjedou. Portýři na parkovišti
Opry i na bráně zdraví „pana Martina“,
novinář si oddechne. I když Martin před
chvílí trval na tom, ať chlápka s kytarou,
který jim vkročil do světel, přejedou, jsou
bezpečně v Opry.
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V zákulisí ho všichni zdraví. Martin se v
odpovědích nevyhýbá drsným výrazům
(„Jsem člen Síně slávy, ale sem mne
nepozvali, manažerovi jsem nestál ani
za ****“), sem tam prohodí buranský
vtípek. Zastaví se u zpívající skupinky.
Když zjistí, že slušný mladík, který mu
odpověděl, že ano, dnes hrají v Opry,
hraje bluegrass s Ricky Skaggsem,
řekne nahlas: „To je ten nejubožejší ***
bluegrass, jaký můžeš hrát.“ Mladík se
zarazí, okolostojící zblednou a Martin
opakuje totéž, jenže hlasitěji. „A řekni
mu, že jsem to říkal.“ Mladík se rozpačitě
usmívá, novinář táhne Martina pryč, ten
ještě neřekl všechno: „A doveď ho sem,
chci mu to říct osobně.“ Martin se chvíli
baví s několika dalšími lidmi v zákulisí,
tisknou si ruce a povídají si o loveckých
psech. Vtom přichází s mandolínou v
ruce Ricky Skaggs. „Jestlipak tohle není
ten největší *** *** v Nashvillu?“ hlaholí
Jimmy Martin. Novinář neví, kam se
schovat, naštěstí muzikanti spustí rych
lou bluegrassovou skladbu s hlasitým
banjovým sólem.
Nebudu vás napínat. Ricky Skaggs odo
lá útokům krále bluegrassu s úsměvem.
Vyjde najevo, že když bylo Skaggsovi
šestnáct let, měl s Martinem zpívat teno
rový hlas, ale odmítl. Prostě tak vysoko
by to neuzpíval. A Martin mu to dodnes
vyčítá. „Ale nijak mne to neurazilo, vydě
lal jsem dost peněz i bez něj,“ uzavírá
Jimmy Martin. Pomalu se blíží začátek
programu. Martin krouží zákulisím, roz
dává úsměvy a urážky. V jednu chvíli po
dezřele ztichne. Chce nakopat *** nej
větší hvězdě večera, countryovému zpě
vákovi Billu Adersonovi. „Měl řeči, na
které nejsem zvyklý. Jdu na něj. Nakopu
mu ***“, a už se Martin sápe přes prova
zy, které oddělují zákulisí od jeviště.
Novinář ho nakonec zpacifikuje, odvádí
ho pryč a bezpečně ho doveze domů.

O den později se spolu ještě setkávají na
snídani v Nashvillu. Martin nemluví o
sobě, ale vychvaluje Piazzovi naprosto
upřímně několik generací countryových
hvězd. „Všichni jsou teď na video
kazetách. A nejlepší je komik Rod
Brasfield. Toho si určitě musíš koupit.“
Na rozloučenou ještě Martin řekne
Piazzovi vtip o soše generála a holu
bech, a pak už jeho limuzína mizí do dáli.
Tištěná Dobrodružství s králem blue
grassu nejsou větší než papírová verze
Bluegrassových listů. Knížečka má tvrdé
desky, samostatný přebal a kvalitní
alkalický papír. Vydrží dlouho, i když ji
člověk bude nosit s sebou třeba v obalu
od kytary. Na sedmnácti závěrečných
stránkách (z celkových 108) nabízí Pia
zza Martinovu diskografii, krátký živo
topis a zasvěcený komentář ke svým
nejoblíbenějším Martinovým audio a
videonahrávkám. Mimo jiné doporučuje
nahrávku z udílení cen a následného jam

sessionu na IBMA v roce 1995, kde se
oslavenec Martin chopil mikrofonu a
pronesl “dlouhou řeč plnou humoru,
ublíženosti, samochvály a lásky k
bluegrassu“, jak říká Piazza. (Ostatně,
na místě tehdy bylo i dost Čechů a
Slováků, možná si to ještě někdo z
čtenářů BL vybaví).

Irena Silence Přibylová
P. S. Vždycky mne potěší pohled na
plakát k filmu High Lonesome. The Story
of Bluegrass Music (1991) režisérky
Rachel Lieblingové. Jsou na něm dva
malí kluci, jeden hraje na kytaru a se
široce otevřenými ústy zpívá. A je to malý
Jimmy Martin! Původní fotku velikosti
6x6 cm vystavoval král bluegrassu
osobně v roce 1992 v Owensboru u
příležitosti premiéry filmu.

Béla Fleck na cestě k hledání pravdy o původu
banja
Reedice výtečného alba Bély Flecka „Throw Down Your Heart: The Complete Africa
Sessions“ byla nominována na letošní cenu Grammy jako nejlepší historické album.
V roce 2005 se dnes dvaašedesátiletý
uznávaný hudebník vydal do Afriky, aby
pátral po původu banja. Fleck cestoval
po Ugandě, Tanzanii, Gambii a Mali, kde
jamoval s místními muzikanty. Hudba,
která na této cestě vznikla, dala podnět k
natočení dokumentárního filmu a dvou
alb, včetně jednoho s názvem „The
Ripple Effect“, která jsou součástí výše
uvedené reedice.
Největší hvězdou mezi místními hu
debníky se jednoznačně stal Bassekou

Kouyate z Mali. Kouyate hraje na tradiční
strunný nástroj zvaný ngoni, takto „bez
prostředního předchůdce banja a ještě o
generaci staršího předchůdce kytary,“ ří
ká prostřednictvím tlumočníka. Říká, že
ngoni jedním z nejtradičnějších nástrojů
v jeho rodné zemi a hraje se na něj při
obřadech jako jsou např. svatby a křty.
„Tento nástroj koluje v mých žilách. Když
se ho dotknu, představuji si zrod ngoni
až po současnost. Cítím to jako bych ho
měl v krvi.“
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Dále poznamenává, že jeho rodina je ve
své podstatě muzikální  jsou to tzv.
grioti, kteří uchovávají prastaré zvyky a
vyprávějí příběhy lidí. Jeho otec, děde
ček a praděd  ti všichni pracovali s
hudbou, sahající před narození Ježíše
Krista. Jeho manželka, zpěvačka Ami
Sacko, se také objevila na Fleckově albu
v písni „Kandjo“. Bassekou věří, že jeho
děti budou pokračovat v rodinné tradici
ngoni ve stopách svých předků.

Společná hraní Flecka a Kouyateho ne
brala konce. Kouyate popisuje Flecka
jako „stroj“ – muzikanta naprosto odliš
ného od kohokoli, s nímž se předtím set
kal. O Kouyatem Fleck říká, že jeho „vel
ká energie“ je v naprosté jednotě s ngoni.
Když hraje, je to něco neskutečného.
Fleckova cesta africkými zeměmi mu po
mohla hlouběji pochopit původ banja.
Ačkoli již věděl, že nástroj pochází z

Obálka nominovaného 3 CD + DVD
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Afriky, při osobním hraní s hudebníky to
byl zcela jiný „level. Ačkoli je Béla new
yorský rodák, jeho nadšení pro banjo
mírně komplikovala obecně nesprávně
interpretovaná historie tohoto nástroje.
„Kdepak, nejedná se o nástroj bělochů z
Jihu,“ říká. „Banjo bylo do USA pře
neseno a představeno zotročenými
Afričany. Bílí lidé si ho přivlastnili, líčili se
jako černoši a zpívali písně o tom, jak
úžasné to bylo na staré plantáži. A
tenkrát to lidi pěkně dopálilo.“ Výsledkem
bylo, jak říká, že se původně zotročení
lidé od nástroje distancovali a banjo
zažilo období „sucha“. Zásluhu na jeho
pozdějším znovuvzkříšení měli bílí muzi
kanti v čele s Earlem Scruggsem, kteří
zachránili banjo takřka z „brány smrti“.
Skutečně, s banjem to vypadalo na jasný
zánik. A byl to právě Earl, který přinesl
tento zcela nový styl hraní, říká Fleck.

Béla a Bassekou Kouyate
Fleck pokračuje: „Při hraní a studiu hry
na banjo v Africe jsem dokázal zdokona
lit svou techniku. Tato zkušenost mi při
nesla několik dalších poznatků do mého
měšce nápadů, technik a hudebních frá
zí, které teď mohu kdykoli použít.“
Na své cestě se mu však nepodařilo se
setkat s Toumani Diabatém, malijským
hráčem na koru, kterého Fleck chválí ja
ko „jednoho z největších instrumentalistů
světa“. Naštěstí se později setkali na
folkovém festivalu ve Winnipegu v Kana
dě, kde byli oba uvedeni na pódium, aby
vystoupili, aniž měli cokoli předem na
zkoušeného. Oba pak společně nahráli
poslední část trilogie „The Complete
Africa Sessions“ pod názvem „The
Ripple Effect“, pojmenované podle
„hypnotického, vlnícího se, magického“
zvuku, který vydávají jak kora, tak banjo.
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„Jediné, co jsme museli udělat, bylo to
naše vlnění nějak sladit dohromady a
pak se to samo rozjelo,“ říká.
Fleck vydal „Throw Down Your Heart“ v
roce 2020 jako luxusní kolekci tří CD a
jednoho DVD, které obsahuje mimo jiné
bonusové, nikdy nevydané nahrávky
včetně „behind the scenes“ dokumentů.
Vydání této kolekce časově korespon
dovalo se sílícím hnutím Black Lives
Matter, které přitáhlo národní pozornost
k otázkám, jako je kulturní přivlastnění.
Říká, že album se 42 písněmi a dopro
vodným dokumentem slouží k prokázání
právoplatného původu banja.

„Když jsem točil ten film, lidé tak nějak
nemohli pochopit, že banjo pochází z
Afriky. Mnoho lidí si myslelo, že jsem
blázen. Dokonce jsem se musel s lidmi i
pohádat, abych jim dokázal, odkud banjo
pochází,“ říká. „Avšak pro mě to celé
bylo o nasměrování světla zpět k pravdě
o původu banja."
Z volně dostupných internetových zdrojů
zpracoval:

Láďa Matějka

Celý dokument můžete shlédnout na tomto odkaze:
https://www.youtube.com/watch?v=sJt6jn0xT8A

"Díl první" Roberta Křesťana a Druhé trávy je
jen částí původního záměru. Polovičatou?
Ani náhodou - Robert Křesťan & Druhá tráva - Díl první
Vydáno: 16.10.2020 Celkový čas: 52:48 Skladby: Žhář (Border Lord), Víš, co
se říká, Kdybys mě zabila, Něco dobrého (Something Good Coming), Když v
poslouchám se do ticha, Na křídlech koní (On The Wings of Horses), Proč
bych měl naříkat (Why Should I Cry For You), Zůstaň (Hold On); Bolest (Hurt),
Kam složíš hlavu (Where Will I Shleter my Sheep Tonight) Vydavatel:
Agentura David Němeček
Devět let bez nového studiového
materiálu, to může kapelu odeslat do
zapomnění. Ne tak Druhou trávu, již
vede charismatická osobnost Roberta
Křesťana. V roce, kdy formace pomalu
uzavírá tři dekády na scéně, se vrací  a
hned s dvojalbem. Takový byl alespoň
plán. Nakonec zatím vyšla pouze první
polovina, „Díl první“.
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Původně měl jeden disk patřit novým
autorským věcem a druhý přetexto
vaným skladbám těch umělců, kteří
Roberta Křesťana inspirovali či pro
vázeli v průběhu jeho kariéry. Ale
muzikanti míní a koronavirus mění. Na
světě je tak zatím „Díl první“ s tím, že
„Díl druhý“ vyjde příští rok. Za své vzala
i původní představa obsahově propo

ObalCD
jených částí, na aktuálně vydaném albu
se originální věci a svébytně pojaté
covery prolínají, v tomto případě v po
měru 3:7 ve prospěch převzatých věcí.
Ačkoliv bývá Druhá tráva zařazována
do šuplíku bluegrass (a v tomto stylu
nepochybně koření), její hudební výraz
po celou dobu nasává i řadu dalších
vlivů. Devět let od poslední desky
„Marcipán z Toleda“ kapela tento posun
k žánrově nevyhraněné alternativě je
nom utvrzuje. Na palubu totiž naskočil
producent Eddie Stevens, který může

nabídnout zkušenosti s Moloko, Róisín
Murphy (nebo Janou Kirschner), tedy
člověk se zkušeností z úplně jiných
žánrových vod, než v jakých dosud
Robert Křesťan a jeho parta měli
možnost plavat.
„Díl první“ tudíž opírá charakteristický
sound Druhé trávy o zmíněné bluegra
ssové kořeny (banjo, mandolína, kytary
a mírně netradičně najazzlá rytmika
Tomáše Lišky a Martina Nováka), zá
roveň je nově výrazně kořeněný elektro
nikou. Ta spíše dokresluje atmosféru v
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podobě různých ruchů a šumů či zkres
lení Křesťanova hlasu, nestrhává na
sebe pozornost a hlavně  a to je nej
důležitější  nedělá z Druhé trávy něco,
čím není. Jen objevuje nové možnosti,
jak s vlastní tvorbou pracovat. A to je u
skupiny, jež je tři dekády na scéně,
hodno ocenění.
Hlavní devíza kapely, tedy Křesťanovo
textařské mistrovství, je přítomna bez
jakéhokoliv kvalitativního poklesu. Troji
ce vlastních věcí – „Víš, co se říká“,
„Kdybys mě zabila“ a „Vposlouchám se
do ticha“  si libuje v místy příjemně
neprůhledných metaforách, v básnic
kých obrazech působících svou jedno
duchostí, ale nikoliv přímočarou líbivostí
(„Když vposlouchám se do ticha, / sly
ším, jak mi šeptáš slova, / která zapsal
Casanova, / než jsem nad ním zlomil
kříž“).
Zbývajících sedm kusů svazuje dvaaše
desátiletého muzikanta svými původ
ními melodiemi i náměty, ani v tomto
případě se nijak neustupuje z poetické
síly a básnické obrazivosti výsledku.
Jen pokorněji slouží intencím jejich pů
vodních autorů. Křesťan už mnohokrát
prokázal schopnost vyhmátnout podsta
tu písně a převést do češtiny spíše její
duši než konkrétní slova. A tak se zde
potkávají natolik odlišné hudební osob
nosti jako Tom Waits, Sting nebo Trent
Reznor. Výsledek je přesto sevřený,
svou náladou pohlcující, byť nijak poslu
chačsky jednoduchý a přímočarý.
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„Díl první“ je z většiny pomalu plynoucí,
poklidné album, jehož jednotícím mo
tivem je smutek a krásná nostalgie.
Nikoliv tragika, spíše zamyšlené use
brání otextované, zazpívané a zahrané
se zřejmou životní zkušeností. Deska
výborně graduje až k finální trojici 
Waitsově smutně rozverné „Zůstaň“,
temné hymně „Bolest“ z Reznorova
pera a vznešenému gospelu „Kam
složíš hlavu“, v němž Křesťana přece
jen trochu přezpívává hostující Spirituál
kvintet.
A pak přijde zvláštní ticho. Jako správný
„Díl první“ končí na vrcholu, ale „Díl
druhý“ tu zatím schází. Přesto je už v
polovině celého pomyslného příběhu
zřejmé, že Robert Křesťan a Druhá
tráva stvořili dílo, které bude textově,
hudebně i pojetím patřit k těm nej
svébytnějším počinům, které u nás v
roce 2020 vznikly. Karty pro pokra
čování jsou rozdány velmi dobře, ale
pořád je to jako hodnotit knihu po
přečtení první kapitoly. Na konečný
verdikt si musíme počkat do příštího
roku.
Jiří V. Matýsek
(otištěno se svolením autora a serveru
musicserver.cz)

29

Kalendář akcí 2021
Situace s koncerty a festivaly se mění každým okamžikem, sledujte prosím
vždy online informace.

ALBUM
12. 06.
12. 06.
18. 06.
26. 06.
03. 07.
04. 07.
21. 07.
24. 07.
07. 08.
13. 08.
14. 08.
28. 08.
29. 08.

Country koza,Klášterec n/O., Satanka
Country a bluegrass festival,Velichov, Hospoda U Lípy
Banjo Jamboree,Čáslav,Letní kino
Lázeňská sezóna, Koncert Albumu,Teplice, open scéna
Třebsínské zvonění,Třebsín
Koncert Albumu,Chomutov
ASession,Chomutov, Átrium knihovny
Bluegrassový čtyřlístek,Country saloon V Jeteli, Ploukonice u Turnova
Bluegrass na Mlejně,Janďourkův mlejn, Sedliště u Libáně
Koncert Albumu,Teplice, letní kino
Fesťáček pod hradbami,Hrad Hasištejn, Místo u Chomutova
Šumavský pařez,Dolní Lhota u Klatov, přírodní areál
Country fest,Átrium Knihovny, Chomutov

BG CWRKOT
13. 06.
19. 06.
17. 07.
14. 08.

Liberec – Godyho memoriál
Čáslav – Banjo Jamboree
Vítězná (Dvůr Králové n/L.) – Festival Na Baště
Police n/Metují – Setkání na Zděřině

BLACK JACK
19. 06.

Banjo Jamboree, Čáslav

POUTNÍCI
03. 06.
04. 06.
05. 06.
05. 06.
11. 06.
12. 06.
18. 06.
19. 06.
07. 07.
08. 07.
09. 07.
10. 07.
14. 07.
15. 07.
16. 07.
24. 07.
24. 07.
25. 07.
30. 07.
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Hulín,Náměstí Míru
Kaliště ,Areál Chalupy na Bělici, Festival Folkaliště
Křenovice ,Hřiště, Festival Křenovický Rakovec
Olešnice, Areál za Kulturním domem ,festival Olešnická kytka
Velichov , Zámek Koncert 50 let v country
Velichov ,Restaurace Pod lípou ,Country bluegraas fest
Trhové Sviny ,Koncert 50 let v country
Čáslav, letní kino Vodranty, Festival Banjo jamboree
Bystřice nad Olší ,Koncert 50 let v country
Pozlovice, Hotel Ogar, Koncert 50 let v country
Třebíč ,Koncert 50 let v country
Mladá Boleslav ,Letní scéna Putna
Dvůr Králové,Náměstí V. Hanky před divadlem, Kulturní léto
Vodňany
Velké Meziříčí,Náměstí ,Koncert 50 let v country
Hořovice,Ranch festival
Konstantinovy Lázně ,náměstí U fontány, Hudební pergola
Horšovský Týn,Náměstí ,Městské slavnosti
Metylovice ,Areál za školou, Bluegrass Theatre

31. 07.
31. 07.
05. 08.
06. 08.
07. 08.
07. 08.
12. 08.
13. 08.
14. 08.
15. 08.
20. 08.
21. 08.
22. 08.
26. 08.
27. 08.
28. 08.
28. 08.
09. 09.
10. 09.
11. 09.
18. 09.
26. 09.
07. 10.
08. 10.
09. 10.
20. 10.
22. 10.
23. 10.
25. 10.

Pozořice,Areál Dělnického domu ,Jezerský gulášový kotlík
Lukoveček,Na kopečku, Festiválek Na kopečku
Pozlovice ,Hotel Ogar, Koncert 50 let v country
Železné u Tišnova,Hřiště
Přehrada Bystřička,scéna Letní kino ,Festival Starý dobrý western
Rtyně v Podkrkonoší, nádvoří Rychty ,festival NOTA
Telč,Nádvoří zámku, Festival Prázdniny v Telči
Poděbrady
Hlinsko,Areál Cihelka,Festival Hlinecký folkový špekáček
Neratovice ,Letní kino, Koncert 50 let v country
Dolní Újezd ,Přírodní areál, Festival Újezdské babí léto
Polička,Palackého náměstí, Festival 555
Kopřivnice , Park Dr. Edvarda Beneše, Pouťová neděle
Česká Skalice ,Louka u Muzea Boženy Němcové ,festival
Chřibská, Koupaliště ,festival Chřibské country léto
Červený Kostelec,Festival
Pilníkov ,Penzion U Skutilů, Festival Pilníkovský písničkář
Domažlice, kino Čakan, Koncert 50 let v country
Znojmo ,Horní náměstí, Znojemské historické vinobraní
Mníšek pod Brdy,Festival Mníškovské léto
Lhota u Trutnova ,restaurace Lhotanka, festival Setkání
Stará Boleslav,Letní kino Houšťka, Svatováclavské slavnosti
Brno, Klub Na Leitnerce, Koncert 50 let v country
Veselá u Pelhřimova,Kulturní dům, Koncert 50 let v country
Bystřice nad Pernštějnem ,Masarykovo náměstí, Jarmark
Žamberk ,KD FIDIKO ,Koncert 50 let v country
Praha,KD Barikádníků 50 let v country
Jesenice ,Klub Truhlárna, Koncert 50 let v country
Brno,Centrum SONO,Koncert 50 let v country

PETR BRANDEJS BAND
17. 07.

Nový Jičín, festival Pod kaštany, kolem 14:00

PRAŽCE, LUKA NAD VLTAVOU
05. 06.
26. 06.
08. 07.
23. 07.
05. 08.
27. 08.
28. 08
23. 09.

Velké Opatovice, letní kino, country festival Asi tak (akce od 14:00)
Luka nad Jihlavou, 20. ročník festivalu White Stork
Jihlava, restaurant Buena vista, 18:00
Jihlava, Masarykovo náměstí, 18:00
Jihlava, restaurant Buena vista, 18:00
Jihlava, Masarykovo náměstí, Slavnosti vína
Dolní Lhota (Janovice nad Úhlavou), Šumavský pařez (akce od 14:00)
Jihlava, restaurant Buena vista, 18.00

RADIM ZENKL & ONDRA KOZÁK
19. 06.
06. 08.
14. 08.
15. 08.
11. 09.
30. 09.
27. 11.

Čáslav, Banjo Jamboree, 18:00
Hodonín, Městské slavnosti
Ústí nad Orlicí, festival Janouškovo Ústí
Metylovice (u Frýdku Místku), festival Bluegrass theatre
Velký Týnec (u Olomouce), festival Týnecká folková zahrada
České Budějovice, 19:00, klub DK Metropol, „Na návstěvě u Nezmarů“
Nový Jičín, Bluegrassová dílna
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Servis
• Záznam z nedávného live stream koncertu dua Radima Zenkla a Ondry
Kozáka v Káznici LIVE, Brno a další aktuální informace najdete na
www.facebook.com/ zenklkozak
• Kytarista Mirek Hulán skončil nadobro se zaměstnáním a s triem, ve kterém
kromě něj hraje ještě Jirka Locker a Michal Hromčík, intenzivně zkouší. Kromě
bluegrassových skladeb, které tvoří základ, je v repertoáru řada novinek 
flamenco, Queen, Jerry Reed a jiná překvapení. Zvědaví posluchači a
organizátoři ať mu klidně napíšou: hulanm@seznam.cz.
• PRODEJ: Kytara AYERS DSO celomasiv + pouzdro, špičková, australská,
celomasivní, vyhraná kytara. 8 let stará. Vrchní deska masivní sitka smrk,
zadní deska a boky masivní africký ovangkol. Krk mahagon, hmatník, eben,
kobylka palisandr. Špičkový snímač Highlander IP2 s pizzo a mikrofonem v
ceně €180. Je možná kombinace zvuku akustického a přes snímač a stereo
fonní záznam. Šířka nultého pražce 43 mm. Nultý pražec a sedlo kost. Odbor
ně opravený kousek laku. Stav velmi dobrý. Cena 25 000 Kč. Originál pouzdro
Ayers 1 000 Kč. Při rychlém jednání sleva. Doprava zdarma. tel. 602 115 009.
• PRODEJ: Dobro Recording King RR36VS, Squareneck Dobro pro hraní
želízkem. Vynikající zvuk díky vylepšení v hodnotě 5 000 Kč: tunery Kluson,
rezonátor Beard cone, US pavouk, kobylka Začal, struny D’Addaria EJ 42.
Stav nového nástroje. Cena 18 000 Kč. Doprava zdarma. tel. 602 115 009.
• PRODEJ: Čapek F5 mandolína, v dokonalém stavu. Nedávno seřízena
Rosťou Čapkem. Tvrdé pouzdro a zdobený kožený originální řemen. Cena 2
500 €, Karel Růžička ruzicka@walachia.cz
• Na místo basisty ve skupině Monogram nastoupil Erik Banič ze Zlína, známý
například z kapely East West
• Kapela Milkeaters má nový, profesionálně natočený videoklip ke skladbě Wai
ting For the Sun. Najdete ho na stránkách kapely: https://www.milkeaters.cz/
• Na následky nehody při sjíždění řeky ve Švédsku zemřel kytarista belgické
skupiny Sons of Navarove Yves Aerts.
• Covidem postižený klub Zelenáčova šopa ve Zlíně nabízí na svých stránkách
ke zhlédnutí koncerty, které u nich proběhly (např. Druhá tráva, Samson, AG
Flek…) a prosí o podporu na opravu podlahy. https://www.sopa.cz/
• Michal Janda s Tomášem Ludvíčkem aktualizovali seznam webových stránek
bluegrassových kapel na stránkách BAČR: www.bacr.cz.
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• Bluegrassové dílny organizované Petrem Brandejsem by měly proběhnout v
těchto termínech: Malé Svatoňovice: 28.  31. 10. (čtyřdenní), Nový Jičín
26.  28. 11. (přeloženo z jara). Více na petrbrandejs.cz
• Tomáš Tichý, mandolinista a leader skupiny Nová sekce rozjel profesionální
nahrávací studio, které se nachází v srdci Posázaví cca 30 km od Prahy.
Specializuje se na bluegrass, folk, trampskou a country music a disponuje
dokonalým zázemím ve stylu hudebního muzea, kuchyňkou a venkovním
posezením. V rámci natáčení je možnost i krátkodobého ubytování. Pro využití
zaváděcích cen neváhejte Tomáše kontaktovat na info@jinglerecords.cz
nebo na tel.: 608 151 001. Více na www.jinglerecords.cz.
Novinky ze světa amerického bluegrassu a
skvělou hudbu přináší přímá linka z Nashvillu 
Čapek show na Country radiu, kterou pro vás
připravují Rosťa a Iva Čapkovi.
Premiéru poslouchejte první sobotu v měsíci v
10:00. Repríza je hned následující pondělí ve
23:00 a třetí sobotu v měsíci v 10:00.
V květnu se můžete těšit např. na rozhovor s
legendárním houslistou Byronem Berlinem,
který hrál v Bluegrass Boys Billa Monroea a
založil Country Gazette a červnu nám odpoví
několikanásobná držitelka ocenění za banjistu
roku Kristin Scott Benson a v červenci skvělý
basista Todd Phillips, který se podílel na
několika deskách Bluegrass Album, dlouholetý
spoluhráč Tonyho Rice nebo Davida Grismana.

BAČR má nový účet !!! Zapište si prosím
jeho číslo: 280 198 1784/2010, Fio banka.
Díky! (U té ČSOB to už fakt nešlo:-)
NEZAPOMEŃTE ZAPLATIT SVÉ ČLENSTVÍ NA ROK 2021! Hradíme z něj
nezbytné náklady, veškerou práci věnujeme zdarma.
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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
Asi tak  kapelaasitak.webnode.cz
Blackjack  www.blackjackband.cz
Bluegrass Cwrkot  www.cwrkot.cz
Brzdaři  www.brzdari.cz
Direct  www.direct.webnode.cz
Grassroad  www.grassroad.cz
Handl  www.handl.wz.cz
Maňana BG band  www.mananaband.cz
Milkeaters  www.milkeaters.cz
Monogram CW  www.monogramcw.cz
Od plotny skok  www.odplotnyskok.estranky.cz
Poutníci  www.poutnici.cz
Ptačoroko  www.ptacoroko.cz
Topinqui  www.topinqui.com

Petr Brandejs
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Uzávěrka BG listů č. 3/2021
je 15.9. 2021. Informace o svých akcích a články do
BG listů můžete poslat Petru Brandejsovi na email :
brandejs.banjo@gmail.com. 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.

Čteš Bluegrassové listy někoho jiného?
Podpoř nás a staň se členem  viz str. 2.
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