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BLUEGRASSOVÁ ASOCIACE

Bluegrassová
asociace

»»

Co je Bluegrasová asociace ČR z.s.?

BA je zapsaný spolek (dříve občanské
sdružení) založené v roce 1995, celou
organizaci řídí zvolené předsednictvo, současným předsedou je Petr Brandejs.

Co je cílem BA?

Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo v ČR co
nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu se zahraničím a co nejvíce se rozšířil. BA se také snaží
zajistit co největší informovanost svých členů.

Jaká je činnost BA?

»»
»»
»»
»»
»»
»»

BA vydává Bluegrassové listy
BA spolupořádá nejstarší evropský bluegrassový festival v Evropě, Banjo Jamboree
BA používá databázi členů k zaslání pozvánek na nejrůznější bluegrassové akce
BA pořádá výběrová kola na festival Banjo Jamboree
BA vítá další náměty svých členů
Internetové stránky BA jsou na adrese
http://www.bacr.cz.

Členství v BA

»»

»»

»»
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»»

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

v dalších tiskovinách vydávaných BAČR.
Pro sponzory BA je určen institut doživotního členství za 5.000 Kč.
Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA,
který rovněž dojedná individuálně podrobnosti týkající se kolektivního, pořadatelského a sponzorského členství. Za člena je
rovněž možno přihlásit se
na některých akcích.

Výhody členství

»»

slevy ve vybraných obchodech s hudebninami
»» zdarma Bluegrassové listy nejméně 4x ročně
»» zařazení do databáze členů – v případě zájmu možno e-mailem
zasílat pozvánky na akce
»» možnost zapůjčení aparatury
»» sleva na vstupném na Banjo Jamboree a některé další festivaly a akce
Zájemci o individuální členství mohou zasílat
peníze složenkou na adresu BAČR, Hana

Hyšplerová, Lipová 336, 50732 Kopidlno
nebo převodem na účet: 108596029/0300.

Zájemce o ostatní typy členství prosíme
o kontaktování Hanky Hyšplerové (kontakt
viz níže), která s nimi domluví podrobnosti.
Můžete si z internetových stránek BA
stáhnout formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu
a zaslání poštou. Přihlášku můžete vyplnit
také pomocí našeho on-line formuláře.

Případné informace na tel.
číslech členů výboru:
Hana Hyšplerová (evidence členů)

mobil: 739 449 631
(pokud možno odpoledne mezi 16–18.00 h),
e-mail: hypera.hana@seznam.cz
Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569,
e-mail: brandejs@seznam.cz.

Petr Gärtner

(šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477,
e-mail: petrgartner@tiscali.cz
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SLOVO PŘEDSEDY

Slovo předsedy
Milí členové a členky,
píšu tyhle řádky 18. listopadu, tedy jeden
den po 29. výročí toho LISTOPADU,
který znamenal konec totality. Je to můj
nejoblíbenější státní svátek v roce a jsem
rád, že studentům a svým dětem jen
obtížně vysvětluji, co byly přehrávkové
komise, Soubory lidových hudebníků,
uliční výbory a SSM. Tak snad nám to
vydrží…
Shodou okolností jsme včera s BG
Cwrkotem hráli na 29. ročníku festivalu
Malinkej ve Vlčkovicích v Podkrkonoší,
kde šest bluegrassových kapel různého
zaměření bavilo sál plný pozorných a
vděčných posluchačů. Festival drží při
životě nadšenci kolem kytaristy Antonína „Bédy“ Šturma, který festival zvučí,
provozuje ve Dvoře Králové hudebniny
a celkově je to, jak se říká, „srdcař“. Pro
podobně postiženého nadšence – Jirku
Pirnera, s nímž si rozhovor můžete přečíst v těchto BL – jsme hráli o den dřív
rovněž pro sál plný lidí. Nepíšu to tady
ale proto, abych se chlubil, ale proto, že
bez lidí tohoto ražení bude náš žánr a já
myslím, že i náš život, o poznání chudší. Ve svém bližším nebo vzdálenějším
okolí si tedy prosím najděme své „srdcaře“ a podporujme je!
BAČR, jejímiž jste členy, se snaží ze
všech svých sil, aby tito lidé měli možnost vás informovat v jediném českém
tištěném médiu, které se věnuje bluegrassu a které právě držíte v ruce.
Někteří ji už využili, jiní ještě ne, ale ta
možnost tady je. Počty našich členů ale
bohužel nerostou a tak, pokud máte
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zbytných 200Kč, navrhuji, abyste zakoupili členství na rok 2019 někomu, komu
by mohlo udělat radost a my už se vynasnažíme, aby mu obsah přišel zajímavý.
Aby něco mohlo ležet pod stromečkem,
najdete v BL Darovací certifikát.
Za celý tým, který pro vás vydává BL,
připravuje Banjo Jamboree a udržuje
v chodu web BAČR, vám přeju hezké
Vánoce a celý rok 2019. Ať je ještě bluegrassovější, než ten, který už má na
kahánku!
Díky, že jste našimi členy!
Petr Brandejs

Milí přátelé bluegrassové a blízce spřízněné hudby,
někteří z vás jistě již znáte Lee Bidgooda [: Lí Bidgúda :], hudebníka, výzkumníka, autora a učitele ze Spojených
států. Lee už strávil pár let v České
republice a rozhodně byl, a je součástí
bluegrassové komunity. Kromě toho, že
je spoluzakladatelem skupiny Steep Canyon Rangers, kterou založil se svými
tehdejšími kolegy z University of North
Carolina, od roku 2010 pracuje na pozici
profesora Státní univerzity východního
Tennessee (ETSU) v Johnson City, TN.
Ale pro školní rok 2018-19 je zpátky v
Česku jako Fulbright Scholar. Během tohoto školního roku bude učit na Karlově
univerzitě, Fakultě humanitních studií a
bude také pokračovat ve svém výzkumu, povede další rozhovory s českými
bluegrassáky, chystá se nahrávat atd.
Leeho výzkum se dosud zaměřoval na
poměrně malou skupinku zpovídaných,
ale z tohoto, dá se říci přátelského povídání s několika kamarády, vzniklo již
mnoho publikovaných výsledků, které
pomohly představit českou bluegrassovou scénu světu. Spolu s Sharou Lange
koprodukoval film „Banjo Romantika“
(2015, 54min.), který zahrnuje vystoupení, rozhovory a každodenní okamžiky
českého bluegrassového života. Tento film byl promítán na filmových festivalech ve Virginii, Nashvillu a IBMA v
Raleigh, NC a byl také vysílán v celých
Spojených Státech televizí PBS v průběhu sezóny 2015-16. Tento film je dis-

tribuován organizací Documentary Educational Resources (www.der.org). Lee
je také producentem soundtracku k filmu Banjo Romantika, který vyšel v roce
2016 a zahrnuje nahrávky z koncertů,
živé záběry z terénu (jamů), nahrávky
kapel Malina Brothers a Roll’s Boys a
například i originální nahrávky studiové
kapely k tomuto účelu vytvořené, ve které účinkují krom producenta také např.
Adam Steffey a Dan Boner. Lee také publikoval několik akademických článků,
z nichž je většina dostupná na jeho
stránce www.leebidgood.net. Jeho kniha „Czech Bluegrass: Notes from the
Heart of Europe“ byla publikována vydavatelstvím Univerzity v Illinois v roce
2017.

UNIKÁTNÍ PŘÍLEŽITOST SETKÁNÍ S BLUEGRASSOVÝM VĚDCEM

Unikátní příležitost setkání
s bluegrassovým vědcem

Součástí Fulbrightovského poslání,
nebo chcete-li mise, Leeho ve středu
Evropy je zvyšování vzájemného porozumění mezi lidem České republiky
a Spojených Států, zejména komunity
zajímající se o bluegrassovou hudbu.
Velmi si přeje sloužit jako zdroj informací pro šíření bluegrassu a zajména
může působit přínosně v těchto oblastech:
- Promítání filmu Banjo Romantika a
následná beseda s autorem.
- Besedy o jeho výzkumech o českém
bluegrassu. (v češtině, či angličtině)
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- Lekce z historie bluegrassu v USA. (v
češtině, či angličtině)
- Vedení určitého typu výuky, spíše
by se to dalo nazvat workshopy v oblastech: výuka na HOUSLE a nebo
MANDOLÍNU. A TAKÉ vedení skladatelských a textařských workshopů jako
snaha pomoci českým autorům píšícím
v angličtině.
Lee bude také, kromě výzkumu a vyučování, vystupovat na mandolínu a
housle společně s Richardem Cíferským a některými dalšími členy skupiny East-West pod názvem Lee Bidgood and Friends. Dále bude hostovat se
skupinou Rustic Robots.
Další informace o těchto vystoupeních
naleznete opět na jeho stránce www.leebidgood.net „Je skvělé být zpět v České republice“, říká Lee a dodává: „Velmi
se těším na další hudební a výzkumné
práce, rád přispěji tam, kde budu moci,
k růstu českého bluegrassového světa. Prosím, kontaktujte mne na mailu

foto: archiv autora
blidgood@gmail.com , pokud byste se
se mnou rádi potkali, nebo byste mne
chtěli pozvat do Vašeho města, na dílnu, nebo třeba zabrnkat si s vaší kapelou!“
Lee Bidgood (s pomocí Zdeňka Roha)

Začátkem letošního roku oslavil své osmdesáté narozeniny Bill Emerson, jedna
z legend pětistrunného banja. Mezi bluegrassovými fandy je jeho jméno známé,
ale teprve při shánění a překládání materiálů k tomuhle článku jsem si uvědomil,
o jakého hudebního giganta se jedná. Seznam nahrávek a jmen, se kterými
vystupoval, je opravdu úctyhodný. Stejně úctyhodný je seznam hudebních počinů
dalšího oslavence, Eddie Adcocka. Hudební kariéra obou se mimochodem dost
často potkává a proplétá. U Adcocka je navíc přítomný moment, na který jsem
narazil už u mnoha muzikantů, zejména těch z počátků bluegrassu. Kromě lásky
k muzice byl hlavním motivem jejich hudebního snažení pokus o únik z nikdy
nekončící a špatně placené dřiny na farmě nebo v dolech. Oba pánové patří dnes
mezi bluegrassové klasiky, patří jim za to velký dík a zejména přání pohody, zdraví
a muziky do let dalším.
William Hundley „Bill” Emerson
mladší se narodil 22 ledna 1938 ve
Washingtonu D.C. K hudbě ho přivedl
poslech country a bluegrassových
desek. Začínal s kytarou, ale uchvátil
ho zvuk bluegrassového banja. V
patnácti letech prodal elektrickou kytaru
a koupil levné banjo značky Belltone.
První akordy a základní roly mu ukázal
John Duffey, následně mu pomáhal
banjista Smitty Irvin, který později hrál
s Billem Harrellem. Ačkoli ho ohromili
Earl Scruggs, Don Reno a Ralph
Stanley, byli Don Stover v televizi a Bill
Blackburn živě na vystoupeních těmi,
od kterých se Emerson učil dál. Po
pouhých třech měsících učení na banjo
vyhrál Emerson první cenu na soutěži
banjistů na Luke Gordon’s Solver Creek
Ranch nedaleko města Paris ve státě
Virginie za instrumentálku Lonesome
Pine Breakdown.
První profesionální angažmá získal u
skupiny Uncle Bob & the Blue Ridge
Partners, kterou znal z živého vysílání

na rozhlasové stanici WINX v Rockville
v Marylandu. Emerson stanici navštívil
a udělal v rádiu na kapelníka takový
dojem, že mu nabídl místo v kapele.
Následně hrál s bratry Royem a Curlym
Irvinem v malých klubech, jako byl
Pine Tavern ve Washingtonu D.C. Po
několika měsících Emerson změnil
místo, nové angažmá mu nabídli Buzz
Busby & the Bayou Boys. Z té doby
pochází jeho první nahrávky, kromě
jiných natočil skladby Lost, Lonesome
Wind, Me and The Jukebox a Going
Home,

BANJISTÉ BILL EMERSON A EDDIE ADCOCK OSLAVILI OSMDESÁTINY

Banjisté Bill Emerson a Eddie Adcock
oslavili osmdesátiny.

Krátce nato měl Busby autonehodu,
naštěstí ale Emerson v autě nebyl.
Busby měl v té době domluvená
pravidelná vystoupení v klubu Admiral
Grill v Bailey’s Crossroads v severní
Virginii. Aby dostáli závazku, dali
Emerson a jeho kamarád z Bayou Boys,
Charlie Waller, dohromady kapelu. Tak
vznikla v červenci roku 1957 budoucí
bluegrassová hvězda, kapela Country
Gentlemen. V té době také Emerson
7
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poprvé vystoupil s Bilem Monroem
a jeho Blue Grass Boys na festivalu
New River Ranch v Marylandu, od té
doby s otcem bluegrassu příležitostně
hrával.
S Country Gentlemen nahrál Emerson
několik singlů: Going to The Races
/ Heavenward Bound (Dixie label –
1957), Dixie (Look Away) / Backwoods
Blues a High Lonesome / Hey, Little
Girl (Starday). Ani kariéra u Country
Gentlemen netrvala dlouho, kapelu
opustil v roce 1958 a nastoupil ke
Stoneman Family. V podobném duchu
častého střídání kapel se nesla celá
další dekáda. V roce 1960 vystupoval
s Billem Harrellem, na začátku roku
1961 ho angažoval Jimmy Martin do
svých Sunny Mountain Boys, kde si
naplno vyzkoušel život bluegrassového
muzikanta – tedy stále na cestách.
Nahrál také první sérii věcí pro
společnost Decca Records, která vyšla
na albu This World Is Not My Home,
vydaném v roce 1963. Následující rok
už Emersona zastihl v kapele The
Kentuckians Reda Allena, se kterým
nahrál 12 skladeb na LP The Solid
Bluegrass Sound Of The Kentuckians,
vydané u společnosti
Melodion.
Předtím, než se na chvíli vrátil k Jimmy
Martinovi, stihl ještě natočit skladby na
alba Mr Good and Country (1966) a
Big & Country Instrumentals (1967). V
roce 1967 také vydal u téměř neznámé
společnosti Arion výběr duetů banja
a houslí se Scotty Stonemanem pod
názvem Fiddle and Banjo Blue Grass.
V roce 1968 spojil síly s kytaristou
Cliffem Waldronem a začali spolu
vystupovat jako Emerson & Waldron
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and the Lee Highway Boys, později
přejmenovaní na New Shades of
Grass. Nahráli tři alba pro Rebel
Records: New Shades of Grass (1968),
Bluegrass Country (1969) a Emerson
and Waldron Invite You to Bluegrass
Session (1970). Jejich největším
počinem se ale stala nahrávka skladby
Fox on The Run. Popový šlágr, který
napsal Manfred Mann, zaranžovali
pro duo a nahráli na desce Bluegrass
Country. Skladba se pak na dlouhou
dobu stala takřka povinnou pro každou
bluegrassovou kapelu nejenom v USA,
i u nás tuhle chytlavou melodii, ať už
anglicky nebo s českým textem, hrál
kdekdo.
Po dvanácti letech se Emerson stal
znovu členem Country Gentlemen,
když na postu banjisty nahradil Eddie
Adcocka a s kapelou nahrál LP Sound
Off (Rebel 1971) and The Country
Gentlemen (Vanguard 1973). Jejich
spolupráci ale ukončil incident v únoru
1972. Emerson se stal obětí střelby
před klubem Red Fox Inn ve městě
Bethesda v Marylandu a byl zraněný
na pravém předloktí.
Napřesrok, poté co se zotavil,
nastoupil jako muzikant k americké
námořní
pěchotě,
kde
založil
country-bluegrassovou
skupinu
Country Current, se kterou hrál
a cestoval s prezidenty Carterem,
Reaganem, Bushem a mnoha dalšími
hodnostáři po celém světě. Kapela
často vystupovala v televizních a
rozhlasových vystoupeních a kromě
banja zde Emerson hrál na kytaru.
Ve službě u námořnictva zůstal až do
roku 1993, kdy odešel na odpočinek.

V roce 1992 vyšlo Emersonovo album
Reunion, na kterém představil některé
ze zpěváků, se kterými do té doby
spolupracoval. Byli to Jimmy Martin,
Charlie Waller, Red Allen, Wayne
Taylor a Tony Rice. Nahrávka byla
nominována na cenu IBMA Album of the
Year. V téže době také Emerson nahrál
dvě sólová alba pro Rebel Records;
Home of the Red Fox (1988) a GoldPlated Banjo (1990). Nezahálel ani po
odchodu do důchodu, spolupracoval s
Waynem Taylorem na CD Appaloosa
(Webco 1994) a s Markem Newtonem
na CD A Foot in The Past, A Foot in
The Future (Pinecastle 1998). Kromě
toho nazpíval barytonové party na albu
Tony Rice Plays and Sings Bluegrass,
stejné party zpíval i na další Riceových
nahrávkách z devadesátých let. V
únoru 1996 vyšlo jeho instrumentální
album Banjo Man (Webco/Pinecastle),

BANJISTÉ BILL EMERSON A EDDIE ADCOCK OSLAVILI OSMDESÁTINY

Během dvaceti let v uniformě hrál
Emerson jako host na několika albech:
Shenandoah Grass – Yesterday and
Today s Jimem Eanesem; Stained
Glass Bluegrass s Busby Brothers;
Every Time I Sing a Love Song s Larry
Stephensonem a Classic J.A.G. s
Jimmy Gaudreauem. Spolupracoval
také s vynikajícím autorem mnoha
slavných písní, Pete Goblem, se
kterým nahrál dvě alba pro společnost
Webco: Tennessee 1949 a Dixie In
My Eye. Společnost Webco Records
založil Wayne E. Busbice a v letech
1985 – 1988 zde Emerson působil jako
umělecký ředitel, v roce 1989 firmu –
spolu svým synem Johnem – převzal.
John Emerson dovedl Webco Records
do první ligy nahrávacích společností,
v roce 1994 značku koupil Tom Riggs,
majitel společnosti Pinecastle Records.
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které obsahovalo i některé jeho starší
nahrávky pro Webco.
V
roce
2007,
před
svými
sedmdesátinami, vytrvale povzbuzován
Tony Trischkou, se Emerson vrátil k
muzice naplno a založil kapelu Sweet
Dixie, se kterou natočil řadu další
znamenitých CD; Bill Emerson & The
Sweet Dixie Band (Rebel 2007) a pro
společnost Rural Rhytm Southern
(2010), Eclipse (2011), The Touch of
Time (2012), Dancin’ Annie (2014)
a The Gospel Side of Bill Emerson &
Sweet Dixie (2015).
Během své kariéry se tento znamenitý
bluegrassový banjista a vyhledávaný
barytonový zpěvák dočkal mnoha
ocenění a podílel se na dvou projektech,
nominovaných na Grammy: Tony Rice
Plays and Sings Bluegrass (1994) a
Trischkův Double Banjo Spectacular
(2007). Tím více udivuje mnohé
americké bluegrassmany, že se mu
dosud nedostalo pocty největší, tedy
uvedení do International Bluegrass
Music Hall of Fame (Mezinárodní
bluegrassové síně slávy).
Druhým velikánem, který letos oslavil
osmdesátiny, je banjista, kytarista,
skladatel a zpěvák Eddie Adcock.
kterého jsme mohli před sedmi lety
slyšet i u nás. Vystupoval na 40.
ročníku Banjo Jamboree, v triu se svou
ženou Marthou (kytara) a basistou
Tomem Grayem. Jeho hudební kariéra
je opravdu obdivuhodná, plná zákrutů
a odbočení od bluegrassu do jiných
žánrů, vždycky ale přinášející do muziky
něco nového, v jeho případě pokaždé
ku prospěchu věci. Následující řádky

10

jsou krátkým připomenutím dosavadní
cesty, kterou Eddie urazil po nejen
bluegrassových stezkách.
Edward Windsor „Eddie“ Adcock se
narodil 21. června 1938 ve Scottsville
ve státě Virginie. Hrál na řadu nástrojů,
které tehdy nosil domů jeho starší bratr
Frank a spolu také začali vystupovat.
Duo koncertovalo v místních kostelech
a regionálních rozhlasových stranicích
v okolí Charlottesville. Gramofon doma
neměli a možnosti rádia byly omezené
a tak Eddie poslouchal živou muziku
v divadle Victory Hall v Scottsville.
Tam ve čtyřicátých letech vystupovala
řada country umělců, kteří se v letech
padesátých stali slavnými. Jeho první
regulérní kapela byli James River
Playboys, se kterými vystupoval jako
čtrnáctiletý právě ve Scottsville.
Krátce nato opustil školu a od čtrnácti
let žil se svým bratrem Billem a jeho
ženou v Alexandrii ve státě Virginie, kde
byly vyhlídky na zaměstnání rozhodně
slibnější, než nekončící dřina doma na
farmě. Živil se v různých dělnických
profesích a před svými šestnáctými
narozeninami dostal nabídku připojit
se k Smokey Gravesovi a jeho skupině
Blue Star Boys: „Konečně jsem
dokázal získat opravdovou práci jako
muzikant,“ vzpomínal Adcock v Banjo
Newsletteru v lednu 2012. Graves
mu ale řekl, že potřebuje hráče na
pětistrunné banjo - Adcock hrál tenkrát
jen na tenorové – a tak Adcock koupil
nástroj Gibson RB-100. Naučil se na
něj hrát během dvou nebo třech týdnů,
než začal s Blue Star Boys ve svých
šestnácti letech vystupovat.

na poli. Nicméně Monroe zaznamenal
Adcockův zpěv a poznamenal, že:
„Ten chlapec je nejlepší baryton v
branži.“ Eddie to vydržel do července,
kdy odešel do Virginie, kde získal
zaměstnání jako dělník ve válcovnách
plechu a po nocích dál hrál.
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V polovině padesátých let Adcock
hrál krátce s Mac Wisemanem a jeho
Country Boys a pak v rychlém sledu
následovali Bill Harrell & Rocky
Mountain Boys u rádia WARL v
Arlingtonu ve Virginii a Buzz Busby
& Bayou Boys a The Stoneman
Family. V červenci 1957, když
pracoval s Buzz Busbym, měl Adcock
vážnou automobilovou nehodu a z
utrpěných zranění se několik týdnů
zotavoval v nemocnici. Po uzdravení
odešel pracovat jako vychovatel na
střední školu v Annandale ve Virginii.
Tam nezůstal dlouho, protože v dubnu
1958 mu nabídl místo Bill Monroe. U
Monroea ale trávil víc času robotováním
na jeho farmě, než hraním na banjo pro
Blue Grass Boys, bluegrass to měl v
době rock´n´rollového boomu těžké.
Bylo ironií, že se měl živit právě tím,
před čím utekl z domova, totiž lopotou

Posléze mu Jim Cox, John Duffey a
Charlie Waller nabídli místo v nové
kapele Country Gentlemen. Kapela
vznikla ve Washingtonu C.D. jako
jakási náhrada za kapelu mandolinisty
Buzz Buzzbyho. Po příchodu Adcocka
se sestava kapely ustálila: kytarista
Charlie Waller, mandolinista John
Duffey, banjista Eddie Adcock a Tom
Gray (později Ed Ferris) na basu. V
tomhle složení jsou dodnes známí
jak „klasičtí“ Country Gentlemen.
Kapela přinášela nové hudební postupy
a nový repertoár. Adcock hrál na banjo
11
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svým nezaměnitelným stylem, který
čerpal z Travisova kytarového „finger
pickingu“, techniky, která využívá
palce k hraní doprovodu k současně
hrané melodii. Další inspirací mu
byly licky používané při hře na steel
kytaru. Jeho hudební experimenty
doplňovala avantgardní a místy lehce
jazzová mandolína Johna Duffeyho,
hutný a nezaměnitelný kytarový
doprovod Charlie Wallera, stejně jako
znamenitý, černošskými jazmmany
ovlivněný kontrabas Toma Graye. Díky
Adcockovu silnému barytonovému
zpěvu, doplněnému stejně silným
sametovým zpěvem Charlie Wallera
a ještě silnějším tenorem Duffeyho
se skupina stala pěveckým vzorem
pro bluegrassové trio. Styl a repertoár
klasických
Country
Gentlemen
zásadně změnil bluegrass a skupina
byla pravděpodobně předchůdcem
moderního bluegrassu jako celku. Tím,
že často opouštěla mantinely dané
tradičním pojetím bluegrassu, přitáhla
k muzice řadu nových fanoušků. Na
Youtube si lze poslechnout všechny
jejich řadové desky z té doby a všechny
opravdu stojí za poslech, je to muzika,
ze které energie přímo tryská. Někde
jsem četl, že bluegrassoví puristé tuhle
muziku těžko snášejí. Nevím, považuju
se za staromilce, ale staré Country
Gentlemen jsem měl hodně rád od
prvního poslechu, tenkrát ještě z vinylů
ve sbírce Ivana Stáry.
Začátkem roku 1968 nahrál Adcock
tucet banjových instrumentálek s
dalším banjovým inovátorem, Donem
Renem. Album vydala společnost
Rebel Records a jmenovalo se The
Sensational Twin Banjos Eddie Adcock
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a Don Reno. Eddieho představy o
muzice šly ale ještě dál a tak v roce
1970 odešel od Country Gentlemen
a přestěhoval se do Kalifornie, kde
založil country – rockovou kapelu The
Clinton Special, se kterou vystupoval
pod pseudonymem Clinton Codack. V
roce 1971 potkává mandolinistu Jima
Gaudreaua a posléze spolu zakládají
kapelu The IInd Generation. Uskupení
patřilo k průkopníkům stylu, kterému
se začalo říkat newgrass. V roce 1973
přichází do kapely Martha Hearon,
kterou si Eddie o tři roky později vzal
a stali se tak životními i uměleckými
partnery až do dnešních dní. Martha
jako dítě hrála na piáno, později na
ukulele a kytaru. Mládí strávila v Jižní
Karolíně, kde vystupovala po klubech s
folkovým repertoárem, kromě toho také
psala vlastní hudbu.
V roce 1980 se skupina IInd Generation
rozpadla a Eddie s Marthou začali
vystupovat a nahrávat jako duo. V roce
1984 účinkovali v show countryové
hvězdy Davida Allana Coema, kde
zůstali přes rok. Po odchodu založili
kapelu Talk Of The Town, kde na
basu hrála mnoha cenami ověnčená
kontrabasistka Missy Raines. Kapela
se posléze přejmenovala na Eddie
Adcock Band, vystřídala se v ní
řada dalších muzikantů a byla také
několikrát nominována v nejrůznějších
kategoriích cen IBMA. V osmdesátých
letech natočil Eddie další album
instrumentálek, tentokrát kytarových,
které vydala společnost CMH Records
jako Eddie Adcock & His Guitar. Pro
tutéž společnost nahrál s kapelou Talk
of the Town dvě LP, Eddie Adcock &
Talk of the Town (1987) a The Acoustic

Eddie byl také členem skupiny The
Masters, v kapele se sešly takové
hvězdy. jako Jesse McReynolds,
Kenny Baker nebo Josh Graves.
Seskupení obdrželo ocenění nejlepší
instrumentální skupina roku 1990 od
IBMA a nominaci na Grammy. Záznam
z jejich koncertu lze dohledat na
Youtube, určitě stojí za shlédnutí. Ze
spolupráce s CHM Records vznikla v
první polovině devadesátých let ještě
dvě alba, Dixie Fried a Talk To Your
Heart. V letech 1996–2003 vyšla díky
smlouvě se společností Pinecastle
tři CD: Renaissance Man, Spirited
a Twograss. To poslední nahrál jen
s Marthou, oba na něm hrají na víc
nástrojů. Stejně tak, pouze v duu se
svou ženou Marthou, vystupoval další
léta, přičemž sestavu občas doplnil
kontrabasista Tom Gray. Jejich duu
se přezdívalo „The biggest little band
in Bluegrass – Největší z malých
bluegrassových kapel” a slyšeli je
fanoušci v mnoha dalších evropských
zemích i v Japonsku.
V roce 2008 se poprvé spojil s
bývalými Country Gentlemen, Jimmy
Gaudreauem a Tomem Grayem a
s Randy Wallerem, synem Charlie
Wallera. Pro Adcockovu společnost
Adcocks’ RadioTherapy Records nahráli

jako Country Gentlemen Reunion
Band společné album. S přibývajícím
věkem přicházely zdravotní problémy,
způsobující mimo jiné třas rukou. V říjnu
téhož roku musel Adcock podstoupit
operaci mozku, která byla provedena
pouze za lokálního umrtvení. Během
operace hrál na banjo tak, aby lékaři
přesně věděli, zda chirurgický zásah je
účinný a v pořádku a zda ruce fungují.
Celý ojedinělý chirurgický zákrok ve
Vanderbilt University Medical Center
byl natočen, lze ho shlédnout na
Youtube a referovaly o něm sdělovací
prostředky po celém světě. Že se
operace podařila, to jsme viděli i my,
na Banjo Jamboreé odvedl Eddie
znamenitou práci, nicméně zdravotní
problémy – už jen vzhledem k věku –
přetrvávaly. Ještě v roce 2017 Eddie
aktivně vystupoval, nicméně ne
všechny zájezdy se podařilo dokončit.
Eddie byl třikrát nominován na
Grammy a v roce 1996 byl jako člen
klasických Country Gentlemen uveden
do bluegrassové síně slávy. Kromě
muzicírování byl Eddie Adcock členem
správní rady IBMA (Mezinárodní
bluegrassová asociace), angažoval
se v TBI (Tennessee Banjo Institute) a
provozoval společnost Adcock Audio,
která se na špičkové úrovni věnovala
ozvučování bluegrassových festivalů od
sedmdesátých let. Když jsem byl v roce
2006 na festivalu Bean Blossom v Ohiu,
zvučil celou akci právě Eddie Adcock a
musím říct, že si opravdu celou akci za
zvukařským pultem odseděl. Stejně tak
nahrával a produkoval hudbu pro sebe
i jiné ve vlastním studiu SunFall.

BANJISTÉ BILL EMERSON A EDDIE ADCOCK OSLAVILI OSMDESÁTINY

Collection (1988). V roce 1989 vydal
společnost Sugar Hill Records LP
Classic Country Gents Reunion, na
jejíž nahrávání se znovu sešla klasická
sestava Country Gentlemen. Album
získalo v roce 1990 ocenění nahrávka
roku od IBMA. Koncerty, které toto
album doprovázely, jsou k dohledání
na Youtube.

Pavel Brandejs
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Ondra Kozák & Ralph Schut – Bits n Pieces
Recenze
Představovat Ondru Kozáka a Ralpha Schuta by bylo zřejmě nošením dříví do
lesa. Pokud byste ale přece jenom trochu toho dřeva v lese potřebovali, doporučuji navštívit stránky Ondry Kozáka http://ondrakozak.com a poslechnout si tam
ATAmusic podcast č. 6 v němž Ondra zpovídá Ralpha.
CD, které natočili jenom ve dvou, mi
hrálo v autě několik týdnů, takže mi
přišlo správné, abyste se o něm něco
dozvěděli. Takže, tady je obsah a kdo
v čem a na co hraje a zpívá:
1.Eight More Miles To Louisville
2.Move Away From Here
3.Close The Door Lightly When You Go
4. Stranger In My Mirror
5. Norwegian Wood
6. Dreaming Again
7. Southbound
8. Serenity And Solitude
9. Teplá voda v Prievidzi
10. Don’t Think Twice
11. If You Let Me Go
12. Bits ‚n Pieces
13. Talk About Suffering

Ondra Kozák: lead (1,3,7,10,11)
and harmony vocals, guitar
(1,3,4,6,7,8,10,11,13), mandolin
(2,5,9,12), fiddle (6,12), upright bass
(12), bass guitar (11)
Ralph Schut: lead (2,3,4,5,6,8,12,13)
and harmony vocals, guitar
(2,4,5,6,7,8,12,13), mandolin
(1,3,9,10,11), banjo (12)
Už z výše uvedeného je patrné, že oba
mládenci hrají na všechno a to dobře.
Tedy velmi dobře. Tedy výborně! Platí to pro všechny instrumentální party,
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žádná slabší instrumentální místa na
CD nenajdete a to ani tam, kde toto duo
natočilo postupně celou bluegrassovou
kapelu (Ralphova titulní Bits ‚n Pieces).
Díky jejich instrumentální univerzalitě
je CD velmi pestré, ale i ve skladbách,
kde hrají a zpívají jen dva, jsou aranže velmi dobře vymyšlené, takže nemáte pocit, že by tam něco chybělo.
Za hráčskou virtuozitou světové třídy
myslím poněkud zaostává jejich zpěv.
Oba zpěváky mám já osobně velmi
rád, ale jako zpěvák s velkým Z se ani
jeden z nich neprojevuje. Možná je to
ale opravdu jen tím, že instrumentální
stránka snese srovnání s tím nejlepším, co máte doma na deskách.
Repertoár je, jak je patrné z úvodního
seznamu, pestrý. Šest skladeb napsal
Ralph a je milé, že jeho anglické texty nejsou jen vata, ale autor se zjevně
snažil poctivě vyjádřit své pocity. Melodie se mi zdají zdařilé a skladby bez
problémů snesou sousedství i autorských gigantů jako je Paul McCartney
nebo Bob Dylan.
Pravděpodobně za to může mé mnohaleté poslouchání starých Poutníků a
následné působení u nich, ale asi jediné, co mi na desce chybí, je moment
překvapení. Tedy něco úplně nového,
co jsem býval zvyklý slýchat na starých

Každopádně můžeme být těmto dvěma
virtuózům vděční, že se věnují právě té
„naší hudbě“ a jsem rád, že se na crowd
fundingovém portálu Startovač.cz našlo dost lidí, kteří s vydáním finančně
pomohli. Jejich jména jsou uvedena ve
vkusném bookletu a poslední informace
už jen z povinnosti – zvuk je výborný.
Celkově podle mě patří CD k mistrovským kouskům naší scény, a přestože
už si ho můžete poslechnout i na Spotify, pokud nemáte vánoční dárek…www.
ondrakozak.com!
Petr Brandejs
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deskách např. Tonyho Trischky nebo
Davida Grismana a co mi třeba chybí
na instrumentálních deskách Bluegrass 95 atd., před jejichž kvalitou smekám všechny klobouky, co mám, ale…
nepřekvapí. Asi proto je mým favoritem
na CD Ralphova instrumentálka Teplá
voda v Prievidzi zahraná jenom na dvě
mandolíny (opět bez pocitu, že by tam
něco chybělo) s některými nápadnými
notami v druhém sóle, které by se asi
daly považovat i za chybu, kdyby vám
oba mistři svého řemesla hned v následném brilantním dvojhlasu neukázali, že mají věci zcela pod kontrolou.
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Rozhovor s Jirkou Pirnerem
S banjistou, zpěvákem a autorem Jirkou Pirnerem se známe dlouho a vždycky
rád poslouchám jeho vyprávění. Pamatuje toho – pokud jde o country a bluegrass – opravdu hodně. Před několika lety jsme se spolu dokonce plavili na
moři, jenom v autě na cestě tam a zpět jsme strávili přes dvacet hodin, během
kterých Jirka vzpomínal a vyprávěl. Už tehdy mě napadlo, že by si jeho příběhy možná rádi poslechli i další a tak vznikl následující rozhovor. Přeji příjemné
počtení.
Patříš Jirko mezi pamětníky, takže
můžeš na začátek zavzpomínat? Jak
ses dostal k muzice a kdy? Tvůj první nástroj bylo banjo?
Hned na začátku chci poděkovat za
oslovení. Potěší to. Mým prvním nástrojem byl es klarinet. Učil mě na něj
můj pozdější kapelník v Dechové hudbě Pozemních staveb. První rok jsem v
prvomájovém průvodu vedl osla, který
táhl na dvoukoláku buben, ale v následujících několika dalších letech už jsem
pochodoval s kapelou a od sedmi ráno
jsme říznou dechovkou zvali občany
do průvodu. To mi bylo tak šestnáct a
vyměnil jsem klarinet za kytaru. Začalo se jezdit trampovat a tam se prostě
„muselo“ hrát. Měl jsem taky štěstí, že
moje maminka prodávala v Supraphonu a tak jsem mohl poslouchat, co jsem
chtěl. Bigbeat mi nijak neučaroval, spíš
jsem poslouchal dixieland, rock´n´roll a
v rádiu country.
Tenkrát u nás hráli country v rádiu?
Nebo to byly nějaké zahraniční stanice?
Samozřejmě jsem poslouchal už léta
Radio Luxembourg a hlavně Hlas Ameriky. Tam se občas hrálo parádně. A
pak, jak už jsem se zmínil, u maminky
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v Supraphonu. Na deskách Kučerovců
se občas vyskytla i countryovka, pamatuji se na Hey Joe.
Co Tě přivedlo k bluegrassu?
Tehdy jsem taky poprvé viděl a slyšel
pětistrunné banjo! To v Hradci Králové
koncertoval Pete Seeger, už ani nevím,
ve kterém roce to bylo. Ale byl jsem nadšenej! Sice to ještě pár let trvalo, ale
v roce 1969 jsem si jako študák za brigádu v NDR v Lipsku koupil první banjo
značky Marma. Bylo to sice folkové banjo s delším krkem, ale bylo to banjo.
Co vím, tak bylo první v Hradci. Svoje
první banja pak dokonce začali vyrábět
další nadšenci, jako Zdeněk Pražák a
Milan Tolg. Byla to krásná doba.
Na jaký nástroj hraješ? A můžeš připomenout banja, na která jsi postupně hrával?
Teď hraju na banjo od Rosti Čapka a
jsem moc spokojenej. Tu první Marmu
jsem prodal, pak hrál na výtvor dvou
výše zmíněných kamarádů a před
„Čapkem“ jsem dlouhá léta s Lokálkou
hrál na nástroj od Jardy Matějů z Nezmarů.
To jsem netušil, že i on vyráběl banja.

u něj byl se dvěma kamarády a bylo to
moc hezký. Hraju jeho nádherný věci
celej život a tak jsem mu tam předal
text písničky, kterou jsem pro změnu
napsal o něm. Jako poděkování.

Na první banjo jsem samozřejmě začal
usilovně cvičit, ale nebylo z čeho. Tak
se začalo zkoušet zpomalovat pracně získané nahrávky z ciziny anebo
našich prvních kapel, což odnesl můj
první magnetofon Sonet Duo. Marko
Čermák byl pro mě Bůh! Vůbec Greenhorns a Rangers mají obrovskou zásluhu na rozšíření týhle muziky. A pak
taky to naše trampský podhoubí. Ale to
je známá věc. A hlavně – komouše tohle hrozně žralo. To bylo na tom, kromě
muziky, to nejlepší.

Tu znám, slyšel jsem Tě ji zpívat a je
moc pěkná. Mohl bys stručně zrekapitulovat svou hudební kariéru? Nejznámější jsi asi jako banjista Lokálky, hrával jsi i v jiných uskupeních?

Oba nás pojí obdiv k Mirku „Skunkovi“ Jarošovi, znamenitému countryovému textaři a skladateli. Ty máš
to štěstí, že se s ním znáš i osobně.
Můžeš na něj trochu zavzpomínat?
Mirka jsem poznal někdy v roce 1968
na vandru na osadě Vinnetou u Dvora
Králové, kde bydlel. Hrál jsem zrovna
jeho písničku, což jsem ale nevěděl. V
jedné sloce mě opravil, že to tam je jinak. „Jak to můžeš vědět?“ zeptal jsem
se. „No protože jsem to napsal, ty vole,“
odpověděl on. A bylo to. Pak jsme se
vídali nejen na vandrech, ale zásoboval mě nahrávkami z ciziny, kterých měl
doma plno, bůhví odkud. Když jsem
začínal hrát s Dělovou koulí, Mirek se
stal naším dvorním autorem, hned po
výborné a dodnes hrající královédvorské kapele Wostruha. Potom emigroval
do Německa a neviděli jsme se možná
čtyřicet let. Až vloni před Vánoci jsem

Moje první kapela vznikla na mé tehdejší boudičce v Černém Dole a vymysleli
jsme ji tam s basistou a studentem Pedagogické fakulty v Hradci, Tomášem
Uhlířem. Řekl mi, že ví o výborném
houslistovi, také z peďáku , Honzovi
Filipovi a ještě dalších spolužácích.
Začali jsme zkoušet a vznikla kapela
Šidlers. No a když jsem odešel, kapela se přejmenovala na Kantory, přešli
spíš na lidovky a hrají dodnes! Další, už
zmiňovanou kapelou byla Dělová koule. Název kapely – a těší mě to – jsem
převzal, jak jinak, ze Skunkovy písničky
Wabash Cannon Ball. Povedlo se nám
mnoho krásných koncertů a já na tu
dobu moc rád vzpomínám. Hráli jsme
– na tehdejší dobu – moderní country
a komunistům asi skupina velmi vadila.
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Můžeš trochu zavzpomínat na dobu,
kdy jsi s muzikou začínal? Zajímá mě
všechno: co jste poslouchali, kde
jste sháněli nahrávky, kam se jezdilo
hrát.

Měl jsem vždycky pocit, že modernější country nemá u nás na růžích
ustláno a musím přiznat, že to není
ani můj šálek čaje. Jak se začaly na
podium tahat bubny a basovka, lidem tuhly rysy. Jak vás brali, Dělovou kouli, s tímhle typem muziky?
S tím nebyl problém, protože my měli
za textaře Skunka. A lidi to brali i s
chlupama, bicí nebicí. Mirek totiž doká17
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zal vystihnout atmosféru písničky jako
málokdo. V žádném případě písničky
jen nepřekládal, ale vystihl a odvyprávěl příběh. A to lidi poznají. V Americe
nikdy nebyl a přesto mu každý věřil.
Asi jako Karlu Mayovi. Když jsme již s
Lokálkou hráli pravidelně v Malostranské besedě, domluvil jsem s Mildou
Langerem, že by si tam Mirek Jaroš
zahrál, jako písničkář. To se ale nikdy
nepovedlo a Mirek se bůhví proč zasekl. Hrál jen jednou v Hradci na krajské
Portě. Ale na vandrech to byl hlavně
on, kdo exceloval.
Máš i nějaké drsnější zážitky, kromě
tehdejší obvyklé buzerace, schvalování textů a dohadování s různými
komisemi, referenty, pořadateli a podobně?
Co se týče šikany za strany komoušů,
dnes s odstupem doby už je to jen pro
zasmání a málokdo tomu uvěří. Ale
dělo se to, u přehrávek, schvalování
textů,chodily výhružné dopisy a podobně. Dokonce, když jsem jednou na
Střelnici nastupoval na podium, kapela
už hrála předehru a mě zastavil funkcionář SSM, abych v písni Hrdinové
televizních seriálů nejmenoval proboha všechny! S obrovskou chutí jsem
je lidem všechny vyjmenoval, včetně
Švorcový! Radost. Ale žádní hrdinové
jsme nebyli. Jen jsme věděli, kdo má
pravdu. Několikrát jsme se museli přejmenovávat a nádherný zážitek byl při
hodnocení výkonu u přehrávek, když
se jakýsi blb z odboru kultury MNV rozohnil: „Soudruzi, když zpíváte o rychlíku z New York City, nemohl by to být
třeba rychlík z Donbasu?“ To se opravdu stalo!
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Pak přišla Lokálka?
Na krajské Portě v Hradci Králové a
vůbec jsme si konkurovali hlavně s hradeckou kapelou Skomolous, ze které
později vznikla Lokálka. Moc rád vzpomínám na společné koncerty, kdy jsme
se s Láďou Strakou předháněli, kdo napíše lepší a vtipnější text. Myslím, že se
lidi tenkrát moc bavili. No a pak v roce
1976 jsem dostal lano, abych nahradil
jejich odcházejícího banjistu. A zůstal
jsem tam s přestávkou 25 let.!
Můžeš stručně přiblížit svou kariéru
u Lokálky, této stálice na naší country scéně?
Ještě asi rok jsem hrál s Dělovkou, ale
pak už to nešlo stíhat. Ten rok se mi
povedlo hrát na Fontáně v Praze jeden
den s oběma kapelami. V roce 1979 se
nám kromě Ceny diváka podařilo vyhrát
i Portu. Pak začaly přibývat koncerty,
kterých bylo i sedmnáct měsíčně. V
roce 1982 jsem z kapely odešel, Láďa
Straka začal hrát jako písničkář a Lokálka hrála v jiném složení. Po Sametové revoluci na podzim roku1989 svolal
Láďa Straka všechny „původní“ členy a
hrálo se dál. Těžko se to stíhalo v práci
i doma a tak jsem si zkusil, na začátku
devadesátých let, být skoro dva roky
na volné noze a živit se muzikou. Hráli
jsme po celé republice, na Slovensku
i ve Švýcarsku. Naše domovská scéna byla estrádní síň Kulturního domu
Střelnice pro asi čtyři sta lidí. Tam jsme
každé dva měsíce pořádali večery s
hosty a deset let byly všechny koncerty
vyprodané. To potěší.
Jak se vám ve Švýcarsku líbilo?
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Ptám se, protože
jsme s kapelou hráli někdy v roce 1992
asi čtrnáct dní v Curychu a většina návštěvníků byli emigranti z roku 1968.
Ve Švýcarsku jsme
byli tuším hned v roce
1990. Hráli jsme, jak
jinak, emigrantům v
Basileji a myslím, že
se jim to líbilo. Někteří
z těch, co se pak vrátili, nás v pozdějších letech navštívili na koncertě a vyprávěli, že
jsme pro ně byli první
setkání s novou, svobodnou republikou.

Pokud vím, tak s Lokálkou příležitostně vystupuješ stále. Hraješ i v
jiných kapelách?

místa zrození a tím je bufet Hotelu Alessandria. Prosím, nezaměňovat s jiným
megasouborem!

Někdy kolem roku 2000 jsem z kapely
odešel hrát trochu jinou muziku, důvodů bylo vlastně víc. Těch pětadvacet
roků bylo parádních a pro mě mimo jiné
i velká škola v psaní textů. Vedle Ládi,
který byl hlavním a vynikajícím textařem, jsem si nemohl dovolit přinést do
kapely text, kterému bych sám nevěřil.
Snad se mi jich pár povedlo. S Lokálkou opravdu stále jako host občas vystupuji a v budoucnu se asi frekvence
zvýší, protože příští rok se bude slavit
45. výročí založení kapely! V současné době hraju bluegrass s kapelou BG
Alessandrovci. Název je odvozen od

No, mě ten název napoprvé dost vyděsil. S nejmenovaným megasouborem jste si dost podobní, naštěstí
máte poměrně odlišný repertoár...
Tvoje muzicírování je neodmyslitelně spojeno s trampováním. Trampuješ ještě? A pořád to máš spojené s
hudbou?
Trampovat jsem nepřestal, jezdíme s
velkou partou čítající tak 30–40 lidí nejen z Hradce, ale i z Prahy a Trutnova. Sami si říkáme, že jsme, až na pár
výjimek, gerontologie na výletě. Jezdí
s námi mnoho muzikantů a hodně se
19
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hraje. Takže se i já tahám se svým
„Čapkem“, který má sedmnáct kilogramů, Pavel Dráha s kontrabasem a tak
dále...
Jsi nejenom muzikant, ale i pořadatel. Tvé bluegrassové večery v
hospůdce „U Novotných“ si udělaly
znamenité jméno a mají stálý okruh
návštěvníků. Může celou akci trochu
přiblížit?
Díky za zeptání, rád. Jezdili jsme roky s
kamarády – jsou to také pořád ti samí,
jako na začátku – do Sloupnice u Litomyšle na koncerty skupiny BG Cwrkot
a jejích hostů. Bylo to super a Ty si jistě vzpomínáš. Po vynuceném konci ve
Sloupnici jsem si řekl, že by bylo škoda,
jezdit někam daleko a že proto oživíme
tuhle akci v Hradci Králové, respektive
v Malšově Lhotě, s názvem „Bluegrass
ve Lhotě“. Začali jsme v roce 2011
a jede to dodnes. Dva až tři koncerty
ročně se dají zvládnout a mám radost,
že se povedlo do Lhoty dostat špičkové kapely v žánru. A BG Cwrkot už zůstal jako „domácí“ kapela. Samozřejmě
mám radost z kladného ohlasu těchto
večerů, ale nedalo by se to zvládnout
bez pomoci lidí, jako je můj spoluhráč z
BG Alessandrovců Vašek Krysl a spolutrampů Josky Vrzáně a Tildy Zadrobílka. Díky jim!
Musím potvrdit, že hraní v Malšově
Lhotě patří mezi naše nejoblíbenější vystoupení. Plný sál milých a pozorně poslouchajících lidí, to je sen
každého muzikanta. Často Tě potkávám na bluegrassových dílnách.
Co Tě tam přivádí? Ptám se, protože
pánové v nejlepších letech – tedy ve
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Tvém věku – tvoří podstatnou část
frekventantů.
Za ty „nejlepší léta“ panu redaktorovi
děkuji. Máš smysl pro humor. Ale k dílnám: dvakrát do roka se zúčastňuji a
vždy se těším. Sejít se, hrát a poslouchat naši muziku se stejně naladěnými
lidmi je rozhodně smysluplně prožitý
čas. Díky pořadatelům! Jen škoda, že
už nás letos v Malých Svatoňovicích
nepřivítal Jindra Hylmar.
To máš pravdu, s Jindrou Hylmarem
to vzalo nečekaný a moc smutný konec. Ale zpátky k muzice, co dneska
posloucháš?
Já jsem staromilec, takže z bluegrassu
ten tradiční. Když něco dělám na chalupě, tak výhradně poslouchám Country
rádio. Tam si vyberu. A hlavně poslední
roky „žeru“ Jerryho Reeda a Roye Clarka. Reed byl vynikající zpěvák a kytarista, jeho věci hráli Elvis Presley i Johny
Cash. Pár písniček jsem si dovolil otextovat a taky je s kapelou hrajeme. Banjista a úžasný bavič Roy Clark zemřel
teď v listopadu. Oba – klobouk dolů!
Roy Clark je u nás myslím trochu neznámý, přitom to byl nejenom úžasný bavič, ale i výborný muzikant.
Sleduješ současnou bluegrassovou
scénu, ať už v USA nebo u nás?
Mám myslím přehled díky dílnám,
mému snažení ve Lhotě a hlavně každoročnímu Banjo Jamboree To je úžasná akce, jsme za ni vděčni a musí to
dát velkou práci.
Díky za pochvalu. Byl jsi, pokud vím,

V Americe jsme byli na rodinném výletě,
půjčili si obytné auto a najeli přes šest
tisíc kilometrů. Hlavním cílem, alespoň
pro mne, byl samozřejmě Nashville a
Grand Ole Opry. Lístky na koncert pro
nás dva objednala moje dcera ještě v
Česku, což jde, umíte-li anglicky. Ona
je sbormistryní libereckého Severáčku, takže muzice rozumí. A já jsem se
prostě octl v Nebi. Hrálo tam asi šest
kapel, od moderní country až po bluegrass. Všechny výborné, ale ty nejlepší
od nás by tam mohly hrát z fleku. Škoda, že nám z těch slavných o dva dny
utekl Bobby Osborne. Ale i tak to byl
obrovský zážitek! Při prohlídce historické budovy Grand Ole Opry (Ryman Auditorium), která je přímo ve městě, se
mi povedlo ohromit průvodce šatnami
slavných muzikantů tím, že tenhle na
zdi visící veleslavný Ricky Skaggs hraje na mandolínu, kterou dělal můj kamarád Rosťa Čapek! Byl to moc milej
pán a určitě fanda do muziky.
Jak vidíš budoucnost bluegrassu v
Čechách? A můžeš trochu porovnat
dnešek s časy, kdy jsi začínal?
Je fakt, že moc mladých se do bluegrassu zrovna nehrne. Jsou to doslova
hodiny a hodiny cvičení. Na klávesnici je to přece jen pohodlnější. Ale na
jamech, které pravidelně pořádá ve
stejné hospodě jako já Joska Jindra, se
přece jen i mladší muzikanti objevují.
Nevidím to černě. Chvíli to asi trvá, než
si dotyčný ujasní, co chce hrát. My už
jasno máme. rozdíl mezi tenkrát a teď
je obrovský. Nebylo prostě nic. Nahráv-

ky, noty, školy, dílny, nic. Zaplať Bůh, že
to všechno, včetně cestování za muzikou třeba do USA, můžeme mít.
Mě by v téhle souvislosti zajímalo, jak moc lidí se k tomuhle žánru
hlásilo tenkrát. Myslím tím, jestli to,
co bychom pracovně mohli označit
jako country-tramp-bluegrass hudba, tenkrát přitahovalo hodně mladých lidí a chtěli ji aktivně hrát. Nebo
většina žila tehdejším hlavním proudem, stejně jako dnes?
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nedávno v USA. Kde všude jsi byl a
cos tam viděl a hlavně slyšel?

Dle mého názoru byla tahle muzika
vždy menšinovým žánrem, ale já to
nedovedu objektivně posoudit. Vzešel
jsem z trampského prostředí a tam bylo
lidí horujících pro country dost. Ale celkově asi bigbeat vždycky vyhrál.
Máš ještě nějaký nesplněný muzikantský sen?
Já jsem v pohodě. Můj sen byl hrát v
dobrý kapele, a to se mi myslím splnilo víckrát. Byl jsem v Grand Ole Opry,
mám z muziky spoustu kamarádů a
když vydrží zdraví, chci hrát co to půjde. Pořád mě to totiž neskutečně baví.
Díky za rozhovor, přeju hodně muzikantských úspěchů, ať Ti ten elán
vydrží.
V listopadu 2018 se ptal Pavel Brandejs.
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Josh Graves - virtuos na dobro
(27. září 1927 – 30. září 2006)
Josh Graves patří mezi bluegrassové velikány první generace a navždy zůstane
pro všechny dobristy tím, kdo přinesl nástroj zvaný Dobro do bluegrassu. Jenom
díky němu považujeme dnes Dobro (kvůli autorský právům též zvané rezofonická
kytara) za bluegrassový nástroj, jeho prostřednictvím propojil bluegrass s blues
výrazněji než kdokoliv jiný. Byl bavičem v nejlepším slova smyslu, zpěvákem autorem, hráčem na řadu nástrojů a komikem. Následující článek Wayne W. Daniela
z časopisu Bluegrass Unlimited přeložil Milan Leppelt v roce 1992.
„Je u lidí populární. Hovoří s nimi celé
hodiny“, říká pořadatel bluegrassového
festivalu. „Má spoustu přátel“, komentuje to populární bluegrassový muzikant. „Je to velice všestranný muzikant
a hraje na víc nástrojů, než si lidé myslí“, tvrdí veterán bluegrassových festivalů. „Stále ho považuji za nejlepšího
dobristu“, vysvětluje dlouholetý bluegrassový fanda. To vše jsou odpovědi,
získané od osob spojených s bluegrassovou hudbou na otázku: „Co si myslíte
o Joshi Gravesovi?“
Bylo horké červencové odpoledne na
břehu řeky Shoal Creek, která plyne
kolem dějiště bluegrassového festivalu
ve městě Lavonia, stát Georgia. Josh,
který je také nazýván Buck, reaguje na
všechny věci které říkají lidé o něm a
jeho hudbě a podělil se s námi o některé zkušenosti, získané více než čtyřicetiletou praxí profesionálního muzikanta.
„Narodil jsem se ve východním Tennesse, v Tellico Plains, v okrese Monroe na úpatí Mlžných hor,“ začíná své
vyprávění. Bylo to 27. září 1928 a rodiče
ho pojmenovali BURKETT. Toto jméno
však dlouho nepřežilo, na rozdíl od přezdívky, jejíž vznik nám vysvětlí. Přispě-
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la k němu odvaha vyrůstajícího chlapce, matčin hněv a sousedův pohotový
důvtip. „Když jsem byl malý chlapec,“
vysvětluje Josh, „měli jsme doma divokého ponyho a matka mi neustále říkala, ať se ho držím stranou. Ale jednoho
nedělního rána jsem se vyplížil oknem
a zkoušel jsem na něm jezdit. Právě,
když jsem přehazoval nohu přes jeho
hřbet, matka mě zahlédla a hnala se za
mnou s rákoskou z ořeší. Soused, který
bydlel přes řeku a pozoroval co se děje,
se vložil do situace a zavolal: koukněte
na toho Bucka Jonese (populární předválečný hrdina westernů) a jméno Buck
mi od té doby zůstalo dodnes.“
Když mluvíme o přezdívkách, Burkett
Graves jimi byl poctěn hned dvakrát.
Druhá, pod kterou je také velice dobře znám, pochází z raných dnů jeho
hudební kariéry, kdy byl znám jako
Strýček Josh (Uncle Josh) z komediálního dua Strýček Josh & Tetička Jeroshia. Později tuto roli znovu oživil v
komediálních vložkách s Jakem Tullockem, představujícím Bratrance Jakea.
Joshův otec, který byl kovářem, hrál na
harmoniku a jeho matka na varhany. V
rodině měli mnoho dalších muzikantů,
ale nikdo nebral hudbu tak vážně jako

Joshův zájem o dobro byl inspirován
hrou muzikanta jménem Cliff Carslisle, kterého poslouchal v rádiu z desek
Jimmie Rodgerse: „Cliff mě k tomu přivedl,“ dodává, „když mi bylo devět let,
šel jsem si ho poslechnout, když hrál
ve Wildwood ve státě Tennessee. Po
vystoupení si vyprávěl s několika muži
a já tam stál opodál a naslouchal jim.
Ale on měl dost času, pak přišel ke mně
a začal si se mnou povídat, což na mě
silně zapůsobilo. Nyní Cliff žije v Lexingtonu v Kentucky. Občas se s ním
vidím a doufám, že se dožije alespoň
dvou set let.“ Později získal Josh dobro
značky National: „Je to ještě jeden ze
starých výrobků z kovu,“ vysvětluje, „je
hrozně těžké, takže vám připadá, že se
vám co nejdříve zlomí záda.“

Josh podepsal první profesionální
smlouvu, když mu bylo čtrnáct let.
„Vzal jsem svůj starý National a jel do
Knoxvillu pracovat pro Cas Walkera do
radiostanice WROL. Cas platil kapele
šedesát dolarů týdně. Domů jsem se
vrátil s plnou kapsou peněz a doma si
mysleli, že jsem skvělý. Poslouchali mě
v rádiu a já jim věnoval instrumentálku. Připadal jsem si tenkrát veliký.“ V
Knoxvillu hrál Josh s Esco Hankinsovou skupinou: „Zpíval jako Roy Acufr,“
vysvětluje Josh a pokračuje: „Říkal mi,
hrej jako Oswald! Ale já jsem nechtěl.
Ne, pane, miluji Oswalda a není nikdo,
kdo by se mu vyrovnal v tom co hraje,
ale já půjdu vlastní cestou nebo nebudu
hrát. Esco se na mě za to trochu zlobil.“
Josh hrál s Hankinsem od roku 1943
do roku 1950 a vystupoval s ním nejen
v Knoxvillu, ale také v Rome ve státě
Georgia a v Lexingtonu v Kentucky. Během působení s Hankinsem Josh hrál
také s countryovým zpěvákem Jackem
Greenem a jeden čas svou hudební
profesi spojil s prací montážního dělníka. Kolem roku 1950 nahradil dobristu
Billa Carvera u Wilmy Lee & Stoney
Coopera, kteří vystupovali na WWVA
Jamboree ve Wheelingu v Západní Virginii. Joshovo čtyřleté působení s nimi
mu pomohlo získat obdiv široké veřejnosti, protože vysílač WWVA byl slyšet
až v Kanadě. „Stoney Cooper mě naučil v tomhle řemesle víc, než kdokoli
jiný,“ vzpomíná Josh, „byl to gentlemen
a já byl divoký jako Papuánec, ve svých
dvaadvaceti. Každý večer šel se mnou
do hotelu až na pokoj a jen co jsme si
popřáli dobrou noc, slezl jsem po požárním schodišti a zavítal na večírek.
Asi jsem byl problémové dítě. Ale Stoney se snažil na mě dávat pozor, kupo-
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Josh. „Jednou měsíčně pořádal otec
večírek,“ pokračuje Josh, který strávil
mládí poblíže Maryville v Tennessee,
ležícího asi třicet mil severovýchodně
od Tellico Plains. „Aby byla zábava,
otec pozval dva černé muzikanty. Jeden hrál na mandolínu a druhý na kytaru,“ vzpomíná Josh, „a já jsem jim seděl
přímo u nohou a poslouchal jak hrajou.
Hrávali blues. Myslím, že to byla jedna z věcí, která mě inspirovala k tornu,
že jsem chtěl dělat hudbu.“ První nástroj, který se Josh snažil zvládnout,
bylo pětistrunné banjo. „Nemohl jsem
se ale na něj naučit. Měl jsem strýce,
který vlastnil banjo a neustále jsem
se pokoušel na něj hrát, ale ruce byly
tak malé a prsty tak krátké, že jsem
nemohl chytit akordy,“ poznamenává.
„Tak jsem mezi struny vložil špendlík a
kuchyňským nožem jsem se pokoušel
hrát jako na dobro.“
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val mi šaty a já ho oslovoval táto.
Měl jsem ho hrozně rád. Už je mrtev, ale tyhle vzpomínky ve mně
nikdy nezemřou. Wilma Lee byla
krásná dáma a ještě dnes je. Ona
byla jediná, které jsem se trochu
bál. Hlídala kapelu jako oko v hlavě a myslím si, že to tehdy bylo
dobře.“
Bylo to okolo roku 1949, když se
Josh poprvé setkal s Lesterem
Flattem a Earl Scruggsem, kteří
byli v této době usazeni v Lexingtonu v Kentucky. Bylo to v době,
kdy se mu začaly líbit věcí, které ti dva hráli. Vše se mu zdařilo, když se 14. května 1955 stal
členem Flatt & Scruggsových
Foggy Mountain Boys, se kterými hrál v té době i Mac Wiseman. Josh s nimi hrál až do roku
1969, kdy se oba rozešli, a podílel se na úspěších, které duo dosáhlo během oněch čtrnácti let.
Josh kdysi vyprávěl spisovateli George
Martinovi (Bluegrass Unlimited prosinec 1972) o časovém rozvrhu Foggy
Mountain Boys, když cestovali neustále z jednoho vystoupení na druhé, do
televize, Grand Ole Opry a podobně:
„Za šest měsíců jsem neměl jediný
volný den, když jsem k nim nastoupil“.
Josh byl s Flattem a Scruggsem, když
se tvořily bluegrassové dějiny. Když se
píseň Martha White Commercial stala
národním hitem, když se Flatt a Scruggs chytili folkové viny a vystupovali
na Newport Folk Music Festivalu, když
vydali taková alba jako Folk Songs Of
Our Land a Hard Travelin‘, když Foggy
Mountain Boys vystupovali 8. prosince
1962 v Carnegie Hall v New Yorku, když

milióny televizních a filmových diváků
seznámili s bluegrassem prostřednictvím písničky Ballad of Jed Clampett
a instrumentálky Foggy Mountain Breakdownu, jenž byl ústřední melodií filmu Bonnie And Clyde.
Když šel Josh hrát s Flattem a Scruggsem (původně jako basista), věděl, že
je to pouze na čtrnáct dní. Nikdy se mu
nesnilo o tom, že s nimi stráví čtrnáct
let: „Řekli mi, pojd‘ to s námi zkusit na
čtrnáct dnů,“ vzpomíná Josh, „a jestliže
se nám zalíbíš a my tobě, můžeš u nás
zůstat natrvalo. No a uteklo čtrnáct dní
a pak mě zavolali. Čekal jsem, že mě
pošlou domů, ale oni se zeptali, jestli
bych radši hrál na dobro nebo na kon-

Ve knize Old As The Hills autor Steven
D.Price tvrdí, že dobro nebylo spojeno
s bluegrassovovu hudbou do Joshova
příchodu k Foggy Mountain Boys. Dále
uvádí, že Josh dal dobru silný tón, který „klouže a vrhá se jako dvouplošník,“
čímž inspiroval mnoho mladých muzikantů, jmenovitě Jerry Douglase. Také
přispěl k rozhodnutí Dobro Company,
která výrobu nástroje zastavila, znovu
obnovit v roce 1956 výrobu. Dalším
dobristou, který se hlásí k Joshovi,
je Mike Auldridge. Mike říká, že se
na dobro naučil díky deskám Flatta a
Scruggse, na kterých Josh hrál.
Další bluegrassový historik, Bob Artis,
píše ve své knize Bluegrass, že Joshovým příchodem k Flattovi a Scruggsovi se tvrdý sound před-dobrové éry,
reprezentované písněmi typu I‘ll Go
Stepping Too a Thinkin‘ About You,
změnil v měkčí hillbilly sound u takových věcí jako On My Mind nebo Some
Old Day. „Myslím, že to mohu vysvětlit,“
říká Josh: „Vše, co chtěli (Flatt & Scruggs) dělat, bylo to, aby nebyli podobní
Monroeovu soundu. Chtěli znít trochu
odlišněji a tak začali hrát věci typu On
My Mind a Randy Lynn Rag.“

Když se Flatt se Scruggsem v r. 1969
rozešli, Josh společně s Paul Warrenem (housle) a Jake Tullockem (basa)
zůstali u Flatta, založili skupinu Nashville Grass a vrátili se více k tradičnímu soundu bluegrassu. Podle bluegrassového historika Neil V.Rosenberga, bluegrassoví fandové, kteří dříve
vyjadřovali své zděšení nad nashvillským soundem na deskách a zklamání
nad živými vystoupeními za poslední tři
roky existence Foggy Mountain Boys
(1966 - 1969), začali brzy psát nadšené
dopisy do bluegrassových časopisů a
radovali se, že Lesterův sound (sound
Nashville Grassu) je ten starý dobrý
bluegrassový sound.
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trabas. Já tomu nechtěl věřit. že mám
opravdu na vybranou.“ Jak je dnes
všeobecně známo, Josh se rozhodl pro
dobro a nelituje toho. O své čtrnáctileté
pouti s Flattem a Scruggsem říká: „Moc
se mi tam líbilo, opravdu. Řeknu vám
něco o těchto chlapících,“ a pokračuje: „jestliže řekli, že se sejdeme se ráno
v devět před tvým domem u poštovní
schránky, mohli jste se na to spolehnout. A nikdy jste se nemuseli starat o
své peníze. Ty vám osobně přinesli.“

Po dvou letech u Flatta a Nashville
Grassu se Josh připojil k Earl Scruggs
Revue, kde prožil další dva roky: „Měl
jsem rád každého z těch chlapců, Garyho, Randyho a Stevea -– a stále je
mám rád,“ říká Josh, „ale jestliže hrajete akustické dobro, jako jsem hrál já,
nikdy ho nechci a nebudu chtít vyměnit.
Nemohl bych se smířit se snímačem. A
i když jsem věděl, že výdělek je dobrý,
srdce bylo jinde. Mám rád Earl Scruggse. Naučil mě spoustě věcí, ale chtěl
jsem být vlastním pánem. A tak jsem v
roce 1974 Earl Scruggs Revue opustil a od té doby jsem na vlastní noze,“
uzavírá Josh.
Než Josh začal hrát s Flattem a Scruggse, hrál dvouprsté dobro (palec, ukazováček), jako jeho idol z dětských let,
Cliff Carslisle: „Ale když jsem potkal
Earla, vše jsem změnil. Naučil mě tříprstý roll. Ten člověk je genius,“ říká
Josh: „sedl si ke mně a pracoval se
mnou jako bych byl jeho bratr.“ Jako
25
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výsledek Scruggsových instrukcí byl
banjový styl adaptován na dobro a podle mínění spisovatele George Martina:
„Rezofonická kytara bratří Dopyerů dosáhla největšího úspěchu v rukou snaživého studenta.“
Joshova technika pravé ruky není vše,
co se od Scruggse naučil: „Moje rytmika,“ vysvětluje, „tu mě také naučil
Scruggs. Jestliže mě například uslyšíte
s někým hrát – jedno s kým – a udělají rytmickou chybu, udělám ji také a
rytmus se neroztrhne. Musíte se to ale
naučit používat. Je spousta banjistů,
ale nikdy se už druhý Scruggs nenarodí. Kdyby nebylo jeho, asi bych někde
ve východním Tennessee sklízel seno.
Dokonce jsem se jednou na festivalu
za něj pral. Jeden borec ho tam urazil a
to jsem nemohl snést.“
Uslyšíte-li v těchto dnech (rok 1992)
Joshe na pódiu, určitě bude hrát na
svoje R.Q.JONES Dobro. Ačkoli vlastní další dva špičkové nástroje, včetně
dobra z r. 1929, které si kdysi v začátcích své kariéry pořídil za osm dolarů.
Říká, že na ty starší nástroje, na které
hrával s Flattem & Scruggsem, už nebude hráno: „Vyrostla s nimi celá rodina
a pak jsem je odložil.“
„Svá dobra si pojmenovávám,“ vysvětluje Josh: „Jedno se jmenuje Julie a
model z roku 1929 je Cliff --- po Cliffu
Carslislem. To, na které ted‘ hrávám, se
jmenuje Elbert. Pojmenoval jsem ho po
jednom mém příteli z Kentucky. Znáte
to, po nějakém čase se nástroje stanou
vašimi přáteli.“ Jméno Julie není pojmenované podle nějaké ženy, kterou
by znal, ale podle zbraně stejného jmé-
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na, kterou vlastnil jeden jeho známý.
Dlouhý čas používal Josh struny zn.
Gibson, nyní přešel na GHS: „Protože
hraju dost tvrdě, používám rád první
dvě struny o síle .018, třetí struna má
sílu .026, čtvrtá .036, pátá .046 a šestá
.056. Někdo by mohl říci, že na první
dvě struny stačí síla .016 nebo .014,
ale já jsem byl u Flatta & Scruggse naučen držet se v pozadí. A jestliže bych
používal struny .016 nebo .014, nebylo
by mě vůbec slyšet.“
Co se týká prstýnků, Josh dává přednost palcovému značky National a prstovým značky Dunlop. Má rád co největší palcový prstýnek. Želízko, které
používá, je značky Stevens. Ačkoliv
je Josh známý především jako dobrista, je také dokonalým kytaristou a jeho
vystoupení obvykle obsahují několik
sólových ukázek na tento nástroj. Josh
je také skladatelem, který se může
pochlubit padesáti tituly, na které má
licenci od BMI a kde je uveden jako autor nebo spoluautor. Jeho první píseň,
kterou složil byla World of Sorrow, nahraná u firmy Mercury. V roce 1959 obdržel od BMI cenu za píseň Come Walk
With Me, kterou nahráli Wilma Lee a
Stoney Coope: „Napsal jsem ji původně pro Benny Martina, ale nedopadlo
to. Nechtěl ji zpívat. Nazpívali ji Wilma
Lee a Stoney – byl jsem moc rád – a
Benny na ní hrál housle,“ poznamenává Josh s ironií. Další díla z Joshova
pera, která psal sám nebo ve spolupráci s Jakem Lambertem, jsou proslulá
Evelina, Roustabout nebo The Good
Things Outweight the Bad. Obě poslední nahráli na desky Flatt & Scruggs.
Recenzent

poslední

Joshovy

des-

Josh a jeho manželka Evelyn jsou spolu od roku 1945: „Byla pro mne vždy inspirací. Stála při mně v dobách dobrých
i zlých a za to ji miluji.“ Gravesovi mají
čtyři děti, tři chlapce a děvče. Nejstarší syn je policistou v Hendersonville v
Tennessee, prostřední je countryovým
zpěvákem nahrávajícím u firmy CMH
pod pseudonymem Billy Troy. Nejmladší syn Brian, ještě teenager, je
také muzikantem se sklony k rockové
hudbě. Dcera, která už je provdána a
má tři děti, žije v Madisonu ve státě Tennessee.
Ohlížeje se zpátky na svou dlouhou
kariéru, Josh vyslovil naději, že také
někomu pomohl nahoru. Když slyší, že
někdo jeho hru kopíruje, považuje to za
poctu: „Doufám, že jsem něco vymyslel, čím jsem mladé lidi potěšil. Jestliže
ano, pak jejich radost je pro mne od-

měnou.“
S těmito slovy Josh otevřel pouzdro,
vytáhl dobro a odkráčel směrem k pódiu. Nastal čas jeho druhého vystoupení ten den. Ve stejnou dobu se dere devítiletý chlapec z Atlanty, se svými rodiči v patách, do první řady, kde si sedá
a s upjatou pozorností sleduje každý
pohyb Joshových rukou, když hraje takové skladby jako truchlivá Rosewood
Casket nebo divoká Shuckin‘ The Corn
nebo takovou obehranou skladbu mezi
countryovými věcmi jako The Great
Speckled Bird. Jestliže Josh zpozoruje
tohoto malého obdivovatele, možná se
jeho myšlenky vrátí o čtyřicet čtyři let
zpět k jednomu nezapomenutelnému
dni ve Wildwood v Tennessee, kdy jiný
devítiletý chlapec stál s respektem před
jiným velikým hráčem na dobro
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ky King of the Dobro upozorňuje na
přítomnost zvláštního soundu, který
vytváří přítomnost klarinetu a bicích.
„Mám vydáno asi deset desek a občas
použiju steelkytary nebo bicích. Když
nahraju píseň s těmito nástroji, mohu
ji zaslat radiostanici k vysílání. Však
víte, já to vím také, že když v rozhlasových stanicích slyší na nahrávce banjo,
nebudou to vysílat. Nechci tím nikoho
urazit a nesnažím se povyšovat nad lidi
od bluegrassu, ale desku King Of The
Dobro hraje spousta stanic. Kdyby ta
deska byla přísně bluegrassová, nehráli by ji.“ Josh má mnoho příznivců v Kanadě, zejména v oblasti Ottawa Valley,
kde obvykle hrává v zimních měsících
v klubech. Jeho nahrávka Maiden‘s
Prayer z desky The King Of The Dobro
je velice často v Ottawě vysílána.

Můj zesnulý přítel Milan Leppelt uvedl v překladu nesprávně rok narození
1928. Zda to byl omyl Milanův, chyba
vznikla při přepisování nebo to bylo
špatně uvedeno už v originále, to těžko
říct. Každopádně jsem na chybu přišel
až při doplňování údajů o tomto geniálním muzikantovi a článek tak vlastně
vychází v BL s ročním zpožděním za
Gravesovými nedožitými devadesátinami. Neotisknout by ho by ale byla
myslím škoda. Pamatuji se na den, kdy
Josh Graves zemřel. Byl jsem právě na
IBMA Festu v Nashvillu a bylo vidět, že
jeho odchod všechny muzikanty hluboce zasáhl.
Připravil Pavel Brandejs
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11. výročí vzniku bluegrassové skupiny
Handl
Před 11 lety, na sklonku roku 2007, vznikla v Jablonci nad Nisou skupina Handl.
Zpočátku to byl kvartet složený ze zkušených bluegrassových hráčů, kde své nástroje si drželi banjista Jaroslav Žanta s basistkou Lenkou Krausovou. Zbývající
dva hráči alternovali další nástroje, jak bylo jejich zvykem z dřívějších formací,
houslista Jaromír Janda mandolínu a kytarista Jaroslav Handlíř dobro. Další vývoj
přivedl do kapely Handl mandolinistu Radima Dudu. Skupina hrála moderní bluegrass/newgrass a v repertoáru měla mix převzatých skladeb, většinou s českými
texty, ale výraznou složkou byla také vlastní tvorba. Toto období 1. fáze si skupina
zaznamenala na svém CD v roce 2011.
Významným předělem po personální
změně v historii Handlu byl rok 2013.
Do skupiny přišel nový výborný kytarista
Jan Zellen, Čecho-Američan a to kapele pomohlo. S doplněným repertoárem
a posílenou angličtinou se dostavily obrovské úspěchy Handlu na evropských
scénách, jako bylo vítězství/1. cena v
soutěži Evropské bluegrassové asociace EWOB v holandském Voorthuizenu,
nebo 2. místo v největší evropské soutěži bluegrassových kapel z La Roche
Sur Foron ve Francii.
V Čechách se kapele také dařilo a daří do
dnes, hraje a pravidelně vystupuje na
největších republikových festivalech a
přehlídkách, např. na Banjo Jamboree
Čáslav, Bluegrass Marathon Borovany,
Prázdniny v Telči, atd., kapela jezdí a
koncertuje po klubech nebo hraje country bály a doprovází tanečníky.
Hraní k tanci je po útlumu masových
country bálů v Čechách opět v posledních 3 letech na vzestupu, ale nutno
říci, že se tak děje ve vybraných regionech a skupinách. Myšlenka obnovy
této tradice přišla, jako reakce na nabídku spolupráce s americkými „clo-
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ggery“ Cripple Creek, Nashville, TN při
jejich evropském turné ve Francii, Normandii v roce 2016, kdy Handl byl jejich doprovodnou skupinou. Vynikající
přípravou, s následným pokračováním
do současnosti, byla vzniklá spolupráce s taneční školou Jitky Bonušové, taneční skupinou Dvorna, Praha. Završením 2. etapy vývoje skupiny Handl bylo
natočení a vydání si nového CD v roce
2016 s názvem „Zakletí ve strunách“.
Toto CD kapela vydala jako dvojče v
češtině i angličtině, křest byl v Jablonci n.N. i Praze a kmotry byla skupina
Hickory Project, Pennsylvánie, USA, v
čele se skvělým mandolinistou Anthony
Hanniganem.
Z kraje roku 2017 do skupiny nastoupil
nový mandolinista Michal Rudolf Cádra. Rok se sžíval s nástrojem i kapelou, rozšířil řady Pražáků v Handlu na
3 osoby, ale také nabídl nové výrazové
prvky do zvuku skupiny (slide mandolin
a akordeon – vhodný pro užití při country bálech a skladbách ve stylu cajun,
a také sólo zpěv se psaním vlastních
českých textů).

Kapelní 11. narozeniny si Handl užívá
a oslavuje v tomto období kvalitními
koncerty a akcemi, např. to byl nedávno taneční festival Jasana Bonuše s
Dvoranou v Praze, mladoboleslavský
Saloon v modrém s MilkEaters, akce
Chicago Night v Loužnici u Žel. Brodu s
americkou bg kapelou Henhouse Prowlers, nebo poslední poslechový večer
v Hradci Králové, v restauraci U Novotných, společně s BG Cwrkotem, kde

byl oficiálně ohlášen novým kytaristou
a členem jejich kapely Mojmír Taras
Ševčík. Handlu je líto, že končí formát
festivalu v holandském Voorthuizenu a v 2019 to bude už jen jamboree
pro kapely z okolí. Končí tím 20ti letá
tradice a možnost se ve velkém počtu
setkat s bluegrassovými kapelami napříč Evropou, přičemž tedy zůstává na
kontinentu již jen La Roche/F, ale to ve
velmi omezeném rozsahu pro pozvané
skupiny. O to víc musíme vystupovat u
nás doma, kde se našemu oblíbenému
stylu a žánru relativně dobře daří. Důležité je, aby chodili lidi a bylo komu hrát.
O to se zasadit můžeme. Díky za Váš
zájem a přejeme Vám vše nejlepší.
V Jablonci nad Nisou, 15.11.2018
Jaroslav Žanta, skupina Handl, banjo

PS: Mám nabídku natáčet banjo part pro operu s premiérou koncem ledna 2019 v
Národním divadle v Praze, takže už i tam 5banjo bude slyšet, jupí.
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Současná sestava Handlu tedy je:
Jaroslav Žanta, vedoucí – 5banjo,
Lenka Krausová – el. kontrabas,
Jaromír Janda – housle, mandolína,
Jan Zellen – kytara,
Michal Rudolf Cádra – mandolína,
akordeon;
všichni zpěv.
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BEN ELDRIDGE - ROZHOVOR

Rozhovor z časopisu Banjo Newsletter
Ptá se Greg Cahill banjisty Bena Eldridge
Greg Cahill (BNL): Bene, je těžké kde
s rozhovorem začít, protože jsi měl
tak dlouhou kariéru a jsi tak známý,
takže jsem si myslel, že začneme obvykle. Kdy jste začali vystupovat?
Ben Eldridge (BE): První koncert jsme
uskutečnili 1. listopadu 1971 a my jsme
ani neměli jméno. Všechno to začalo
náhodou. Mike Auldridge a já jsme hráli s Cliffem Waldronem v New Shades
of Grass. Myslím, že Mike začal v roce
69 a já jsem začal v 70.roce. Oba jsme
se rozhodli ukončit členství v kapele v
pozdním létě 1971. V té době se John
Starling přestěhoval do města; byl učitelem u Waltera Reeda a setkal jsem
se s ním na univerzitě ve Virginii, kam
jsme oba docházeli. Začali jsme se potkávat, možná v září 1971, na pondělní
noční jamech, dole v mém suterénu,
jen pro zábavu. A Cliff míval pravidelná
vystoupení v klubu s názvem Red Fox
v Bethesde ...
BNL: Jo jo.
BE: Cliff mě zavolal a řekl, že musí jet
na konferenci do Nashvillu a chtěl vědět, jestli bychom mohli dát naši malou kapelu dohromady a zaujmout ten
večer jeho místo u Foxe . Řekl jsem –
jistě. A my jsme to udělali. Byl to Mike
Auldridge, Mikeův bratr Dave, kolega
jménem Gary Henderson hrající basu
a Starling a já. Zatímco jsme tam byli,
v The Rabbit’s Foot (králičí noha) - jiný
klub v D.C., se doslechl, že v Red Fox
to dělají s bluegrassem docela dob-
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ře a měli zájem to také vyzkoušet. A
v noci se ozvali, když jsme zrovna byli
v Red Fox. Majitel Walt Broderick řekl:
„No, na to že tady tito chlapci nebývají
pravidelně, nikdo neodchází domů, tak
mě tito chlápci znějí docela dobře.“ Tak
jsem tam zavolal, on řekl mi, co chce,
aby naplnili první pondělí v listopadu,
řekl jsem dobře, vezmeme to. Nemluvil jsem s kluky, ale věděl jsem, že to
udělají. A to jsme o tom ani nehovořili s
Johnem Duffeyem, vůbec .
BNL: Takže to je před Johnem, wow.
BE: Úplně před Johnem, myslím, že
John byl na jiné planetě ve srovnání
s tím, kde jsme byli. Byl tam nahoře.
Byl už známou legendou bluegrassu,
ale několik let nehrával hudbu, protože
odešel z Country Gentlemen. Pozvali
jsme ho na vánoční večírek a a Starling, Mike a já jsme ho již znali, protože
jsem vyučoval banjo na Arlington Music, kde měl Duffey opravnu. Každopádně jsme měli dva týdny, aby jsme
něco dali dohromady, a tak jsme si jen
řekli, že bychom mohli zavolat Johna a
zjistit, jestli by ho to zajímalo, a ukázalo
se, že jo. Ve skutečnosti to byla chvíle, na kterou nikdy nezapomenu. John
Starling zavolal Johnovi z nástěnného
telefonu v mé kuchyni a čekal jsem, že
mu řekne: „Ahoj Johne, tady je John
Starling, bla bla bla,“ a uslyšíme: „No,
to je v pořádku, musím si to promyslet a
zavolám Vám... „Ale to, co jsem slyšel,
bylo:“ Dobře, myslím, že se můžeme
sejít v úterý večer ... „

BE: Bylo to skvělé! Tak to začalo. Spojili jsme se s Johnem několikrát a šli
jsme do Rabbit’s Foot. Hrál jsme tam
tři pondělí a třetí pondělí byli fotbaloví
Redskins v pořadu Monday Night Football. Na jevišti jsme měli televizi. Barman nám dovolil vypnout zvuk, když
jsme hráli, ale měl televizi i v baru a
tam by zvuk nikdy neztlumil. A jeden
z našich přátel, Richard Dress, opravdu mírný chlapík, se ho zeptal dvakrát
nebo třikrát, jestli by to nemohl ztlumit,
aby mohl poslouchat hudbu, a myslím,
že barman byl trochu nalitej, nakonec
se nasral a - nikdy na to nezapomenu
- zrovna jsme dávali Get In Line Bratr.
Mluvili jsme něco do mikrofonu a vzpomínám si, že jsem vzhlédl a uviděl jak
zrovna vyvádí Richarda ven a jeden z
místních ho drží za krkem.
BNL: Ach ne.
BE: Co se to sakra děje? Takže jsem
skončil a šel dopředu, ale v té době už
byl Richard pryč. O několik minut později se dveře otevřely a tam stál Tom
Gray se svými kontrabasem a všichni
ostatní jen odcházeli kolem něho ven.
Kašleme na tohle místo, zde nehrajeme. Takže jsme se Starlingem v noci šli
do Red Fox a mluvili s majitelem Waltem. Sami jsme vlastně dokonce fotball
dokoukali tam. Walt řekl, ať přijdeme
první úterý roku 72, což jsme udělali,
ale Red Fox je opravdu ten klub kde to
všechno začalo.
BNL: Správně. Vybudovali jste si
tam reputaci, ještě než jste se dostali na koncertní šnůru. Že jo?

BE: Ano. Ve skutečnosti jsme neměli v
úmyslu dělat nic důležitého, víte. Jednalo se hlavně o pondělní nebo úterní
večerní karetní hru. A co se stalo, když
jsme hráli na Red Foxu po dobu dvou
nebo tří týdnů, začali jsme dostávat nabídky jinam. V té době jsme vydělávali
velké peníze. Myslím, že celá kapela
dostávala devadesát dolarů.
BNL: Za bluegrass se platí, uf?
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BNL: Ha ha ha. Perfektní! Wow!

BE: Za bluegrass? V podstatě peníze
na oběd. Každopádně Walt začal říkat,
že začne kasírovat lidi. Myslel jsem
si, že se zbláznil. Nikdo nezaplatí dva
dolary, aby poslouchal náš bluegrass.
Protože jsme byli dost drsní. Celá kapela byla docela drsná. Byl to první
Starlingův koncert . Nikdy předtím nehrál na veřejnosti. Vždycky ladil kytaru
a pak zapomínal na slova ...
BNL: Měli jste tedy jméno? Byli jste
již Seldom Scene?
BE: Ne, způsob, jakým vzniklo jméno,
bylo předchozí léto, kdy jsme s Mikem
hráli stále s Cliffem, a začalo se povídat, že chlapík jménem John Starling,
který byl docela dobrý zpěvák, se vrací
a my se chystáme udělat kapelu. Kdo
to tenkrát řekl se neví, ale Duffey se na
tom podílel. V létě jsem šel jeden den
do obchodu a Duffey byl za pultem a
říká mi: „Hej, slyšel jsem, že budeme
mít kapelu.“ A já na to: „Co? O čem to
mluvíš? „Myslím, že to možná slyšel
od Charlieho Wallera. A Charlie řekl:
„Vy všichni máte denní práci, měli byste nazývat Seldom Scene .“ (zřídka na
scéně)
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A John na to tak vzpomínal. No asi
dva měsíce poté, co jsme začali hrát
na Red Fox, John se po písni objevil
a řekl: „Pokud se vám to nelíbí, tak se
jmenujem Nitty Gritty Dirt Band, a pokud jo, tak jsme Seldom Scene“ A tak
to opravdu začalo.
BNL: To je skvělé. Tak jak dlouho
jste byli v Red Foxu? Kdy jste začali
dělat vystoupení jinde?
BE: Vlastně jsme byli vždy v Red Foxu
– nedělali jsme žádná další vystoupení
– od ledna 1972 až do nějaké doby v
roce 1977. Myslím, že v ‚76 jsme začali
střídat úterní noci u Red Fox a v The
Birchmere. Hrál jsme na prvním festivalu Indian Springs v roce 1972. Byli
jsme v hudebním podnikání jen asi šest
měsíců. Pak si myslím, že jsme ten rok
hráli v Berryville a na Camp Springs.
Asi tak, začali jsme hrát festivaly velmi
brzy.
BNL: Kdy jste natočili první nahrávku?
BE: Na jaře roku 1972 jsme udělali „Act
One“ ve dvou po sobě jdoucích nedělích v ateliéru Roya Homera. Byla to
docela snadná práce. Bylo to všechno
na dvě stopy. Vyšlo to v tentýž týden,
kdy se stala Watergate.
BNL: Ha ha. No, to se stalo poměrně populární poměrně rychle, zdá se
mi, že si vzpomínám.
BE: Opravdu to tak bylo. Bylo to úplně
jiné, oproti tomu, co dělali všichni ostatní; měli jsme převážně ne-bluegrassové písně, ale měli jsme tam nějaké
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dobré věci. Starling zpíval vypalovačku
Sweet Baby James. A měli jsme pár
instrumentálek. Jedna se jmenovala
Joshua, což bylo jako bitva u Jericha a
která byla hlavně pro banjo. A pak Mike
měl svoji instrumentálku, Cannonball.
BNL: Vzpomínám si na obě.
BE: A v Mikeových instrumentálkách
jsem hrál v D a musel jsem dát kapo
na 7. pražec a vyladit pátou strunu až
na D. Doug Dillard to tak dělal, tak jsem
si myslel, že můžu i já. Měli jsme další
píseň, která se mi vždycky líbila, Raised by the Railroad, kterou napsal Paul
Craft. Dělali jsme také Darling Corey.
A taky Five Hundred Miles. Myslím, že
jich už pár udělal John Duffey s Country Gentlemen, ale snažili jsme se je
nekopírovat. Takže nás opravdu překvapilo, kolika lidem se to líbí. A teď se
k tomu vracím, poslouchám a říkám si,
že to nebylo vůbec špatné. A jak jsem
řekl, udělali jsme to všechno živě, na
dvě stopy.
BNL: Takže kolik nahrávek jste udělali jako Seldom Scene?
BE: Když jsem se naposledy díval, bylo
to nejméně dvacet. Nebo tak nějak.
BNL: Jo, to je úžasné. Pojďme si
promluvit o tvé hře na banjo. Kdy jsi
vlastně začal hrát? A kde?
BE: Vyrostl jsem v Richmondu ve Virginii. Řeknu ti příběh. Začal jsem hrát na
kytaru, když mi bylo asi deset let. A já
jsem měl kytaru Gene Audrey Melody
Ranch.
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BNL: Ach ne.
BE: Ale slyšel jsem, že Earl Scruggs
hraje Foggy Mountain Breakdown. Jeden z diskžokejů na místní stanici ho
hrával jako upoutávku, jingle v rádiu. Z
toho jsem šílel. Prosil jsem tátu, aby mi
koupil k šestnáctinám moje první banko
RB 100. Když jsem ho dostal, netušil
jsem, jak to naladit. K tomu přišla malá
příručka. Nebyla to bluegrassová příručka, ale já chtěl hrát jako Earl. Jediná
věc, kterou jsem si mohl zahrát, byla
In The Mood, protože to jsi mohl hrát s
otevřenými strunami. Ve městě byl nějaký člověk, který byl o něco starší než
já a začal s banjem asi rok přede mnou.
Ukázal mi nějaké roly. Tak jsem začal.
A samozřejmě, že v roce 1954 nebyl
žádný instruktážní materiál. Jediné, co
jsem mohl udělat, bylo, hrát nahrávky
Flatta a Scruggse nebo jiné nahrávky, které jsem měl na banjo. Bylo to v
rychlosti 45 a tak jsem je zpomalil na
33 a já musel podladit banjo dolů, tak-

že z D se stalo A nebo něco takového.
Bylo to hrozné. Ale naštěstí jsem měl
malou slunnou místnost - mou ložnici,
kde jsem mohl zavřít všechny dveře a
cvičit. A zkoušet zjišťovat, co dělá Earl,
a doufat, že se v domě zrovna nikdo
nenudí. Jednou v noci jsem tam byl
zase a přišel můj táta. Myslím, že jsem
hrál, If I Should Wander Back Tonight a
snažil se naučit doprovod, back up. Samozřejmě Lester kvílel. A můj otec byl
právník, distingovaný pán. Jen si položil ruce v bok, podíval se na mě tím nejodvážnějším pohledem. Řekl: „Koupit ti
tohle banjo byl můj největší omyl, který
jsem kdy v životě udělal. Ta věc není
nic jiného než kakofonie.“ Pak odešel.
Nevěděl jsem tenkrát co znamená kakofonie drsných a nepříjemných zvuků,
ale věděl jsem, že to není dobré.
BNL: Ha ha ha. Ale vytrval jsi.
BE: Vytrval, táta pak zanedlouho zemřel, takže mě nikdy neslyšel, jak jsem
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hrál, když jsem se to svým způsobem
naučil, ale vždycky jsem si myslel, že
to je dobrá příhoda.
BNL: To je skvělé. Bože. A stejně
jako mnoho skvělých hráčů to skutečně začalo s Earlem. Takže, jaké
věci jsi poslouchal? Určitě máš svůj
vlastní styl. Můžeš říct, že jsi poslouchal Earla, ale přinášíš i další věci.
BE: Dovoloval jsem si vypůjčit a ukrást
od kdekoho, co můžu. V té době jsem
měl nahrávku, které jsem hodně věnoval pozornost, Hack Johnston a Tennesseans. Allen Shelton byl jejich banjista. A zazněla melodie Crazy Banjo
Medley. Nevím, jestli jsi to někdy slyšel
BNL: Ne, myslím, že to neznám.
BE: Oh, člověče, bylo mu 19, když to
udělal, ale už byl skvělý. A měl tam
spoustu jazzových hráčů a úplně jsem
se z ní naučil celou melodii. A já jsem
měl nahrávky od Osborne Brothrers,
Reno a Smiley, The Stanleys. Cokoli
se mi dostalo do rukou. Snažil jsem se
pochopit a snažil se je naučit. Vzpomínám si na písničku jménem Riding The
Waves od Huberta Davise, která se mi
vždycky líbila.
BNL: Vzpomínám si na ní. Poslouchali jste i jiné druhy hudby nebo
jste v hlavě měli jenom bluegrass?
BE: Ne, poslouchal jsem rock a roll.
Myslím tím, že to byl rozkvět rocku, a já
to miloval. A mně se líbila i popová hudba. Vyrostl jsem v šedesátých letech a
velké kapely jsem vždycky miloval. Taková hudba se mi líbila. Ale tam vza-
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du bylo něco, co jsme nazývali hillbilly
hudbou. Bylo tu něco o jednoduchosti
hillbilly hudby, která mě uváděla v šílenství. Miloval jsem jí. Pamatuji si, že
jsem poslouchal WXGI v Richmondu,
což byla malá country stanice a hrála
jednu nebo dvě bluegrassové písničky
za hodinu. A samozřejmě hráli to co
se nyní nazývá klasická country. Což
jsem nenáviděl. Neměl jsem rád zvuk
elektrických kytar a to všechno. Teď
poslouchám Willieho Roadhouse, kdykoli jsem v autě. To je klasická country,
kterou teď miluji. Ale tehdy jsem chtěl
slyšet jen banja. A mandolíny a akustické kytary.
BNL: Zajímá mě jak přemýšlíš o
některých písních, když si vytváříš
sólo a dokonce i některé melodie,
teď když víme, že posloucháš rock a
roll i bluegrass . Například tvoje sólo
na I Know You Rider. Všichni na světě, kteří hrají banjo, se o to pokoušeli
hrát sólově a stále to slýchávám na
festivalech. A každý se snaží hrát to
sólo stejně jako ty.
BE: I Know You Rider je jedna z těch
písní, kde jsem sólo nikdy nevymyslel.
Způsob, jak jsem se k němu dostal byl,
že jeden čas jsme trávili s New Grass
Revival. Tenkrát hodně hrávali v oblasti D.C., kde jsme byli. A viděli jsme
je. Tito kluci udělali 50minutový set a
hráli jen tři písně!? Starling se rozhodl, že musíme dělat tak dlouhou píseň
jako oni, kde se všichni dostaneme do
jamu. Tak to začalo. Nehrajeme to už
hodně dlouho, protože mě ta skladba
úplně otrávila.
BNL: Hrál jsi to milionkrát, téměř do

je to píseň.

BE: Nikdy nevím, co budu dělat, když to
hraji. A nevěděl jsem to ani ten den kdy
jsme ji nahráli. Vím jen to, že jsem tam
musel zpívat, a to mě znervózňovalo.
Zpívání mě vždycky ve studiu zneklidňovalo. A bylo to nahráno naživo.

BE: Myslím, že zrovna tady jsem se
dostal docela blízko k melodii. To, co
jsme udělali, první verse se hraje v D
dur, a pak se to hraje v D moll. Vždy se
mi to líbí. Další o čem si myslím, že si
za všechny roky zaslouží pozornost je
Appalachian Rain. Paul Craft a já jsme
to spolu dali dohromady. Paul dostal
ten nápad. Paul se podílel na spoustě
našich raných věcí a byl s námi vždycky, když jsme nahrávali. A řekl, že má
tento nápad pro moje banjo. V podstatě je to starý Joe Clark, ale v moll. Tak
jsme šli do zadní místnosti, naladil jsem
se do G moll a začali jsme jamovat a
on řekl: „Můžeš mi zahrát jeden z těch
postupných licků?“ Tak jsem to zkusil
zahrát a pak jsme šli dovnitř a o pár hodin později to nahráli. Zdálo se, že se to
lidem líbí. Mnohým banjistům se to také
líbilo. [Ed. Poznámka: Wayne Shrubsall
publikoval toto sólo v BNL Feb. 1979.]

BNL: To je úžasné. Bez legrace.
BE: Je to tam trochu zpackané, v jednom místě, kde jsem na pražec nedosáhl čistě, ale je to jen jedno místo. A
pak na konci, to jde nahoru a tam je ve
vokálu dlouhé slovo, kde jsme to vytáhli a já jsem tam měl tak trochu plochý
zpěv. Myslím, že Dick Freeland, generální ředitel společnosti Rebel Records,
připisoval tyto zvukové efekty panu
Windesmere, který byl slavným zvukovým inženýrem.
BNL: Nahráli jste tolik písní a napsali
tolik melodií. Existuje něco, co vyniká a stalo se jistotou ve vašem stylu?
BE: Jedno z mých nejoblíbenějších
bylo sólo na Tennessee Stud na albu
„Dobro“ od Mike Auldridge. Moc se mi
to líbilo kvůli tónině a myslel jsem si, že
je trochu jiné a je snadné ho zahrát. To
sólo stojí za to. [Ed. Poznámka: Janet
Davis publikoval toto sólo v BNL, říjen
1986.]
BNL: To stojí za to, protože já jsem
se ho snažil naučit z alba Doca Watsona, ale pak jsem narazil na to tvoje a bylo to tam. Věnuješ naprostou
pozornost melodii, dokonce i když
hraješ kolem melodie, poznám, jaká
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tónu stejně.

BNL: Ano, je to klasika. A to je skvělý
příklad. Tvůj melodický styl má ještě
nějaké věci ze Scruggse, ten drive.
BE: Paul Craft mi dal kazetu, kterou si
udělali s Billem Keithem u něj doma.
A já jsem se z ní naučil spoustu věcí.
A později jsem se setkal s Courtney
Johnstonem. Obdivoval styl Bobbyho
Thompsona. Naučil jsem se spoustu
věcí jen od Courtneyho. Vzpomínám si,
jak jsem seděl s Vicem Jordanem na
festivalu a ukázal mi nějaké supr obraty (licky). Vůbec se za to nestydím, že
jsem mu to všechno ukradl.
BNL: Jo, ale způsob, jak jsi to všechno dal dohromady, je styl Bena Eld35
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ridge. To je na tom to skvělé.

dy...

BE: Nevím, jestli na tom něco je.

BNL: Pravda, šestky a sedmičky

BNL: A co cvičení?

BE: Můžu zahrát sedmičku, ale šestky
už moje ruka prostě nezvládne. Když
hrajeme na krku, pražce jsou trochu
blíž, takže to stále zvládám, ale je to
bolestivé! Takže to je pro mě trochu
skličující.

BE: Nebýval den, kdybych neměl na
pár hodin banjo v ruce. Nyní už je to
jiné, téměř necvičím. Občas brnkám,
když se dívám na zprávy v televizi. Necvičím už tak jako dřív.
BNL: Jo, jo. Kolik let jsi hrál?
BE: Začal jsem v roce 1954
BNL: To je úžasné. A stále hraješ tak
dobře, tak čistě, je to skvělé!
BE: No, děkuji. Nemám pocit, že mohu
opravdu hrát tak dobře, jak jsem to dělal dřív. Začínám mít problém s palcem
na levé ruce. Myslím, že to je artritida.
Jsou akordy, které jsem dřív dokázal
hrát velmi snadno, víte, šestkové akor36

BNL: Obtěžující! Ale je to špatné,
když to bolí.
BE: Je píseň, kterou děláme, která zahrnuje jednu z těch vyhrávek (waterfall
lick). Kdysi jsem to zahrál. Nyní zahraji
vyhrávku pak musím zastavit a pak položím ruku tam kam potřebuji a dostanu
palec na správné místo.
BNL: A co banjo? Vím, že jsme mluvili o jednom ze tvých banj, které jsi
na chvíli odložil a pak se k němu vrátil.

BNL: Jaký rok byl Harvey?
BE: No, pomocí sériového čísla je to
9242. Myslím, že je to asi z roku 1929.
Je to 9242 tečka - něco. Právě teď je
u Diany, mámy mého syna Chrise, na
Floridě. Dostala to banjo, když jsme
se rozvedli, ale jsme stále velmi dobří
přátelé a mám neomezená práva na
návštěvy. Vlastně jsem ho nepoužíval
posledních 10 let. Bydleli tady, ale odstěhovali se a chtěla si vzít banjo sebou. Vyměnil jsem ho i za nový model
Earl Scruggs, který jsem koupil před
deseti lety a zavěsil na stěnu. Mimochodem, byla opravdu skvělá banjistka.
Myslím, že od ní Chris získal veškerý
talent. Navštívil jsem ji na podzim minulého roku a hráli jsme a člověče znělo
to fakt tak dobře.
BNL: Jasně a na co teď hraješ?

BE: Hraji na deset let starý standardní
model Earl Scruggs. Máme ve městě
obchod Picker‘s Supply . Bylo to v roce
2001 a Chris a já jsme tam chodívali
dolů do města a sundali nástroje ze zdi
a sedli si a hráli. Byli jsme tam jednu
sobotu ráno a toto banjo bylo zrovna
doručeno z továrny, vybrali jsme si ho
a naladili a začal jsem na něj hrát. A
opravdu se mi líbilo, jak to znělo. Znělo
to jako staré banjo. Tak jsem ho koupil. Nakonec skončilo na Dianině zdi,
než se přestěhovala na Floridu. Takže
jsem ho dostal zpátky, dal na něj nějaké nové struny a začal si hrát a Wow!
Znělo to stejně jako to co jsem hrál za
poslední dva roky.
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BE: Koupil jsem banjo, kterému říkám
Harvey. Kupoval jsem ho roku 1966 od
Billa Emersona. Je to banjo, kterému říkal Sweet Dixie. Má velkou historii. Nahrálo několik instrumentálek s Jimmy
Martinem, např. Run Boy Run. Má
nízkoprofilovou plochou hlavu. Označovalo se jako model 6. Myslím, že to
byla zlatá jiskra 6, ale nejsem si jistý,
prostě šestka. Ale Emersonovi se nelíbilo a přesvědčil Tom Morgana, aby mu
udělal banjo co by vypadalo spíše jako
Granada. Ale je to pěkné banjo. Je to
banjo, které používám na všechny Cliffovy věci, a používal jsem to pravděpodobně během prvních šesti / sedmi let
se Seldom. Lidé mi pak začali chtít dělat banja pro mě a já jsem dal Harveyho
pryč a už ho tolik nepoužívám.

BNL: Jo, zní to zabiják! Má to hloubky a výšky, víš, ten správný tón.
BE: To rád slyším! Na čtvrté struně má
skutečnou sílu. Snuffy mi to nastavil.
BNL: Uh huh. Starý dobrý Snuffy
BE: Jo, prostě jsem se ho vůbec nedotkl. Mohl bych trochu utáhnout hlavu,
ale neudělal jsem to asi šest nebo osm
měsíců. Prostě to funguje. Není to zlomené a já se nebudu snažit to opravit.
A přesně ladí nahoře i dole na krku, takže s ním prostě nebudu nic dělat. Měl
jsem za ta léta spoustu nástrojů. Měl
jsem na chvíli „šachovou desku“ šestku, kterou jsem použil na nahrávku Heartsville Pike. Jedno z nejlepších banj,
které jsem měl, byla originální R3, a to
bylo první dávka jednokusového rezonátoru s přírubou ploché hlavy RE-3.
Nevěděl jsem co mám. Ukradli mi ho
v roce 1989. Nechal jsem to v autě a
když jsme se vrátili za patnáct minut
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zpátky k autu, auto bylo pryč. O týden
později jsem dostal auto zpět. Tehdy
jsem používal ladičku Peterson Strobe.
Když jsem dostal auto zpět, ladička stále seděla na zadním sedadle, ale banjo
bylo pryč. Nikdy jsme ho nenašli. V té
době jsem nabízel odměnu 5000 dolarů.

BNL: Jo, mám poslední tři nebo čtyři non-USA a taky mám také některé
staré z USA, a jsou docela podobné.
Ale líbí se mi to, mám z nich dobrý
pocit.

BNL: To je strašné.

BNL: Na přehlídce v 41. Mám některé
z nich.

BE: Jo, oh člověče, mluvíme o nemocném štěněti. Nebylo možný ho vystopovat.
BNL: Teď máš Hubera?
BE: Jo, mám ho chvilku. Ale já jsem začal znovu používat Gibson a „pracuje“
pro mě ...
BNL: A co prstýnky?
BE: Po celá léta jsem měl sadu těch
bronzových nebo mosazných Dunlopů
25, ale někdo mi dal spoustu předválečných neamerických National. Používám je asi poslední rok. A opravdu se
mi to líbí.
BNL: Wow, to je skutečný dárek,
protože lidé je dnes prodávají za velké peníze.
BE: Slyšel jsem, že půjdou za 80 dolarů, a šel jsem na eBay a našel je asi za
12 dolarů. .
BNL: Taky je používám, líbí se mi.
Mně se líbí tón a stále můžeš cítit
struny pod nimi.
BE: Tak to je to, co používáš?
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BE: Chvlku jsem používal ty, které rozdával Bill Stokes v roce 1941.

BE: Jsou to také hezké prstýnky. A používám Dunlopy, víš, s dírkami, tvrdé, a
palcový středně velký.
BNL: A co struny?
BE: S mým Earlem Scruggsem jsem
používal PF 140s GHS, jeden čas se
jmenovaly J.D. Crowe 9 a půl, 11, 12,
20 a pak 9,5. Co používáš ty?
BNL: Používám spoustu stejných
věcí. Pohybuji se mezi tím, co nazývají lehké na zakázku a těmi, které
používáš ty - Crowe Stage, jediný
rozdíl je v tom, že první a pátá jsou
desítky. Dávám si sadu, která má 9,5
a pak někdy používám 10, ale opravdu se mi líbí GHS. Líbí se mi tón a
miluji čtvrtou strunu. Myslím, že se
sadou, o které mluvíš, můžeš dostat
tu pravou čtvrtou jako JD.
BE: Je to docela pěkné a má dlouhý
dozvuk. Na 9.5 musím dávat pozor,
protože někdy mi praskne. Nerad to
měním na pódiu, protože ze mě vždy
vypadne nějaké škaredé slovo.
BNL: Prostě to z tebe vypadne!
Máme tady spoustu místa. Kde jsi

BE: Moje první profesionální kapela, se
kterou jsme opravdu vydělávali peníze
a pravidelně hrávali, byli Cliff Waldron
a New Shades of Grass. Vzal jsem
místo za Billa Emersona, protože Bill
odešel a vrátil se ke Country Gentlemen v roce 1970. Oni hrávali v Red
Fox. Bydlel jsem asi pět bloků odtud
a každou středu večer jsem tam chodil. Bill je mimochodem jedním z mých
nejstarších banjo hrdinů. Miluji způsob,
jakým hraje. Je tak čistý, má skvělý tón
a dělá spoustu skvělých malých věcí,
které by Vám mohli uniknout, pokud
jim nevěnujete pozornost. Dával jsem
si pozor, protože my banjisté vždycky
posloucháme jiného chlápka s banjem.
Bill je skvělý hráč.
BNL: Souhlasím s vámi. Je to také
krásná lidská osobnost a to se také
projevuje v jeho hraní. Prostě se cítíš dobře, když slyšíš, jak hraje svojí
vynikající technikou. Je skvělé slyšet takové hráče.
BE: Když jsem hrál s Cliffem zněl jsem
jako Bill. Druh stylu, který jsem hrál, byl
mnohem tvrdší a hodně rychlejší, a jakoukoli skladbu, kterou jsme nahráli tak
jsem kopíroval jeho sóla. Když poslouchám staré věci od Cliffa tak nevím,
jestli to hraji já nebo Bill. Ale když začali
Seldom, tak to byla spíše hlasová kapela, žádný instrumentální nářez. Bylo
to hodně odlišné od toho na co jsme s
Mikem byli zvyklí u Cliffa. Tak jsem se
musel změnit. Nevím, co jsem udělal,
jak jsem se změnil, ale já jsem šel z
toho tvrdého drivu na to, co se nakonec
stalo Seldom Scene. Tyto věci prostě

nefungovaly s tím, co děláme se Scene.
BNL: Vždycky svou hrou zachytíš
smysl skladby, ať už je jakýkoliv styl
a je to skvělé. Existuje spousta dalších banjistů, kteří to neumí. Jsi ponořen do toho stylu. To, co říkáš, je,
že se musíš přizpůsobit hudbě. To je
umění.
BE: Princip Petra pro mě platí; Zvedl
jsem se svou úroveň neschopnosti.
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hrál před Seldom Scene?

Pozn překladatele: Peterův princip je
zásada, podle níž jsou zaměstnanci organizace povyšování do vyšších pozic na základě výkonu a zásluh, které podali během
působení v pozici nižší. Neexistuje ovšem
žádný vztah mezi kvalitou výkonu podaného na nižší pozici, a schopností plnit často
diametrálně odlišné požadavky, které jsou
spjaty s pozicí vyšší. Bývá pak pouze otázkou času, kdy bude poměrně úspěšný pracovník povýšen do funkce, na plnění níž mu
jeho schopnosti a dovednosti stačit nebudou. Každý zaměstnanec má tedy šanci, že
na určitém stupni kariérního růstu dosáhne svou „úroveň nekompetentnosti“. A tak
funkčnost organizace ve skutečnosti závisí
na výkonu masy průměrných, kteří povyšováni nejsou. Toto pravidlo formulovali
Laurence J. Peter a Raymond Hull v knize
Peterův princip s podtitulem Užitečná věda
hierarchologie, která vyšla v roce 1968[1] .

BNL: Jsi velmi ceněný hráč, Bene
BE: Ach, díky, cením si toho. Ale vím,
jaká mám omezení. Nikdy jsem nemohl
hrát moc dobře single string. Mohl bych
to hrát, ale nikdy jsem se v tom necítil.
Myslím, že když jsem zjistil, to čemu se
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říká melodický nebo chromatický styl,
a ten má spoustu společného s rozpoznáním obratů, figur a podobných věcí,
a to mi sedlo, však víš, že můj výcvik
je v matematice. Myslím, že jsem se o
to více zajímal, když jsem objevil tento
styl hraní na banjo. Alan Munde je další člověk, který je geniální při tom, jak
hraje tenhle styl. A je to tak skvělý hráč.
Je to tak hudební. Ale je také množství
jiných a stejně dobrých.
BNL: Já vím, je to docela ohromující.
A přichází tolik mladých lidí, vynikajících hráčů. Ve všech různých stylech. Lidé, kteří jdou ve všech směrech, je to úžasné. Je to úžasné.
BE: Viděl jsi video na YouTube s devítiletým dítětem?
BNL: Jo! Někde jsem je potkal, na
nějakém festivalu. Přijeli, dostalo
o nás to, spoustu banjistů, byl tam
Tony Trischka a ta podívaná byla udivující. Bylo to skvělé. No ... Hrál jsi s
tolika skvělými hudebníky. Jaký byl
tvůj největší úspěch nebo skvělý moment, kapela, cokoliv, co stojí za to?
BE: Musím se vrátit k nahrávání s Tonym Ricem. Udělali jsme album „California Autumn“ spolu s Rickym Skaggsem a Jerrym Douglasem, a vlastně
J.D. přišel a udělal pár kusů. Vyděsil
mě k smrti! V té době jsem J.D. neznal.
Tony hrál ve své kapele a J.D. přišel do
studia, když jsme řezali něco z toho.
Ale hraní na tomto albu bylo zábavné,
protože tam byly nějaké náročné věci,
dělali jsme Scarborough Fair a vždycky
se mi opravdu líbilo, co jsem tam nahrál. Bože, nevím, byla to skvělá jízda!
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A mít to privilegium hrát s někým jako
jsou John Duffey a Mike Auldridge
dlouhá léta. Cítím se velmi štastný.
BNL: Určitě jsi udělal kariéru. A stále
jsi, jsi stále tady.
BE: Cestování už se mi moc nelíbí.
BNL: Vím. Cestování není zábava.
Máš nějaké rady pro začátečníky,
mladé hráče, zanícené hráče?
BE: No, jestli je hraní sranda, tak se
jí držte. To je něco, co jsem dělal. Nemám žádné stařecké rady.
BNL: No, to je moudrá rada. Myslím,
že někdy jsme do sebe tak zahleděni že z toho můžeme být frustrovaní,
přestože pracujeme tak tvrdě. Musíme mít na paměti, že to musí být také
zábava.
BE: Ano, a ve skutečnosti budou chvíle, kdy to není zábava a vy se prostě
musíte dostat do svého stylu. Zde je
další příběh. Poprvé jsem hrál na velkém bluegrassovém festivalu s Cliffem
Waldronem v Cave Springs. Byl to obrovský festival a byl tam celý svět. Měli
jsem jen 15minutový vstup. A já si pamatuji, že jsem tam stál a čekal jsem,
že půjdu ven, ani jsem se nehnul. Byl
jsem vyděšený a říkal si, že to má být
zábava, ale nebyla. Když jsme se tam
dostali a začali hrát, po asi 30 sekundách všechno zmizelo. Budou chvíle,
kdy opravdu nervózníte, a pak jindy,
když ani neuvěříte, jak skvěle se máte
přeložil Aleš Weselý.

BG CWRKOT
18.01.2019
19.01.2019
15.02.2019
16.02.2019

BG BAZAR
26.01.2019

ALBUM

14.12.2018
16.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
12.01.2019
26.01.2019
08.02.2019
30.03.2019

POUTNÍCI
12.12.2018
13.12.2018
14.12.2018
15.12.2018
15.12.2018
16.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
19.12.2018
20.12.2018
21.12.2018
08.01.2019
09.01.2019
12.01.2019
31.01.2019
01.02.2019
15.02.2019
16.02.2019
20.02.2019
21.02.2019
22.02.2019
08.03.2019
09.03.2019
20.03.2019
23.03.2019

Nový Jičín - koncert klub Galerka
Frýdek Místek - hospůdka U Arnošta
České Budějovice - kabaret U Váňů
Velešín - vinárna Zlatá Růže

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

Motocamp,Chabařovice
Chomutov, Steak House,soukromá akce
Kostel,Místo
Chomutov, náměstí
Marienberg,Německo
KD Staňkov
Chomutov
Berlin,Německo
Restaurace u Kočků,Liberec
Uherské Hradiště,Masarykovo náměstí
Pozlovice,Hotel Ogar
Znojmo,Masarykovo náměstí
Hradec Králové
Hrádek u Nechanic,Zámek
Jablunkov,Mariánské náměstí
Vsetín,Dolní náměstí
Havířov,Vánoční městečko
Valašské Meziříčí, Náměstí
Brno,Náměstí Svobody
Prostějov,Náměstí T. G. Masaryka
Liberec,Experimentální studio
Vrchlabí,Kulturní dům Střelnice
Hukvaldy,Sál ZŠ Leoše Janáčka
Zlín,Zelenáčova šopa’
Hodonín,Areál lázní Kongresový sál
Košice, Slovensko
Prešov,Slovensko
Vysoké Mýto,Divadlo
Prachatice,Městské divadlo
Chomutov,Klub Hřebíkárna
Louny,Loutkové divadlo
Kladno,Bar Slovan naproti kasárnám
Karlovy Vary,Klub Paderewski
Velký Týnec,Kulturní dům
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Servis
• Přes 80 muzikantů z Čech i Slovenska se přijelo učit na 23. bluegrassovou
dílnu organizovanou Evou Hylmarovou a Petrem Brandejsem v Malých Svatoňovicích. Letošní ročník byl poznamenán náhlým a předčasným odchodem
Jindry Hylmara (v červnu tohoto roku), který spoluorganizoval dílnu 14 let. Petr
Brandejs a Jindrova žena Eva se nicméně rozhodli pokračovat.
• Na Banjo Jamboree 2019 přivítáme americkou skupinu Monroe Crossing.
Více na http://www.monroecrossing.com
• JamCamp podle Wernickovy metody organizuje Petr Brandejs na Svinci u
Nového Jičína 25. - 27. 1. 2019.
• 14. bluegrassová dílna v Novém Jičíně se koná 12. - 14. 4. 2019. Odkazy
najdete na petrbrandejs.cz.
• Hodinový pořad o Robertu Křesťanovi připravil Jiří Černý pro Český rozhlas
Dvojka. Stalo se tak u příležitosti Robertových 60. narozenin. Gratulujeme!
https://dvojka.rozhlas.cz/s-nahravkami-skladatele-textare-a-zpevaka-roberta-krestana-vetsinou-se-skupinou-7609657

Počty našich členů ale bohužel nerostou a tak, pokud máte zbytných 200Kč, navrhuji, abyste zakoupili členství na rok 2019 někomu, komu by mohlo udělat radost a
my už se vynasnažíme, aby mu obsah přišel zajímavý. Aby něco mohlo ležet pod
stromečkem, najdete v BL darovací certifikát.

Milí členové,
prosíme Vás, nezapomeňte si co nejdříve zaplatit své členství na rok 2019. Vašich
dvě stě korun pokrývá náklady nutné na Bluegrassové listy, poštovné, kancelářské
potřeby a webovou stránku BAČR. Veškerou práci věnujeme zdarma.
Děkujeme Vám za včasnou platbu

Petr Brandejs, předseda

P.S. Prosím zkontrolujte, zda náhodou nedlužíte členské příspěvky ještě za rok 2018.
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Milí čtenáři,
považujeme BAČR za služebníka českého bluegrassu pro jehož rozkvět jsou
klíčoví jak fanoušci, tak i kapely. Tyto dvě skupiny se v našem žánru samozřejmě často prolínají. Abychom podpořili kolektivní členství kapel (za 500Kč/
rok s více výtisky BL zasílanými na jednu adresu), uvádíme zde jako malou
reklamu jejich jména a webové stránky.
Petr Brandejs
Album - www.albumband.cz
Blackjack - www.blackjackband.cz
Bluegrass Cwrkot - www.cwrkot.cz
Blue Hat - www.bluehat.cz
Brzdaři - www.brzdari.cz
Direct - direct.webnode.cz
Handl - www.handl.wz.cz
Maňána bg band - www.mananaband.cz
Monogram CW - www.monogramcw.cz
Od plotny skok - www.odplotnyskok.estranky.cz
Poutnící - www.poutnici.cz
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Uzávěrka BG listů č. 1/19

Sponzoři

je 15.2.2019. Informace o svých akcích a články
do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na e-mail
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje
právo vaše příspěvky podle potřeby upravit. Staneli se tak, tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte
s tím, že není možné vám vaše příspěvky vracet.

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

Zájemci o členství v BAČR
Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se
stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
Zájemci o individuální členství mohou zasílat
peníze složenkou na adresu BAČR z.s., Hana
Hyšplerová, Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo
převodem na účet: 108596029/0300. Zájemce
o ostatní typy členství prosíme o kontaktování
Hanky Hyšplerové (kontakt viz str. 2), která s nimi
domluví podrobnosti. Můžete si z internetových
stránek BA stáhnout formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu a zaslání
poštou. Přihlášku můžete vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.
Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových
listech.

MIROSLAV SKOTICA

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

RONDO MUSIC

Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – Lebeda Instruments

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

PETR HAHN – hudební nástroje – COUNTRY WORLD

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

DRECHSLER s.r.o., prodejna hudebnin Strunka

Tyršova 91, 276 01 Mělník
pro členy BAČR sleva 5 % na veškeré maloobchodně
prodávané zboží v prodejně hudebnin

firma KOBRLE & STEHNO

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

M&M&Music – Centrum hudebních nástrojů

Radniční nám. 30, 739 34 Šenov
poskytuje členům BA slevu 7 % na zakoupené zboží
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