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

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

»

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

»

BA pořádá výběrová kola na festival
Banjo Jamboree.

»

BA vítá další náměty svých členů.

»

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

Členství v BA
»

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

»

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

»

2

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

»

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

»

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

Výhody členství
» Slevy ve vybraných obchodech
s hudebninami.
»

Zdarma Bluegrassové listy nejméně
4x ročně.

»

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

»

Možnost zapůjčení aparatury.

»

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

Zájemci o členství mohou zasílat peníze
převodem nebo složenkou nebo na účet:
108596029/0300
Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte
svoje jméno příjmení (ev. název kapely)
+ "členství BAČR". Pokud jste noví členové,
pošlete prosím emailem svou adresu na
petrgartner@tiscali.cz, ať víme, kam posílat
Bluegrassové listy. Případné informace
u členů výboru:
Petr Brandejs
(předseda a šéfredaktor bluegrassových listů)
mobil: 777 122 569,
email: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner
(databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477,
email: petrgartner@tiscali.cz
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Bluegrassová asociace
přeje příjemné prožití
vánočních svátků,
pohodu, zdraví, veselou
mysl a hodně dobré
muziky v roce 2021.
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Slovo předsedy
Milé členky a členové (i členčata), rok 2020
zanedlouho skončí. Málokdo na něj asi bude
nějak moc rád vzpomínat, ale mohli jsme si
během něj alespoň připomenout, jak moc
společenský živočich je homo sapiens a
samozřejmě i homo bluegrassis.
Bluegrassová asociace má společenskou
stránku této naší hudby v popisu práce a
jeden z pokusů, jak udržet naši komunitu
pohromadě právě držíte v ruce. Mám radost,
že počet přispěvatelů do BL i jinak spolu
pracujících osob se pomalu rozrůstá a
občas mění. Zaregistroval jsem, že ne
každý je třeba s úrovní všech článků úplně
spokojen, tak si jen pro pořádek připo
meňme, že jde o členský zpravodaj, kam
mají psát hlavně členové…
Pojďme si ale připomenout, že BAČR letos
završila svůj 25. rok existence.
jsme
zorganizovali
• Podevatenácté
Banjo Jamboree v Čáslavi, kam se
podařilo dostat (a zaplatit!) řadu
zahraničních hvězd a kterýžto festival
se stále snažíme provozovat jako
výkladní skříň českého bluegrassu.
• Na sebe naskládané BL v mé skříňce
dosahují jistě přes půl metru!
• Máme funkční web a facebook.
• Daří se nám shánět granty i peníze od
sponzorů.
• Členské příspěvky jsou nízké, díky
tomu, že všichni pracují zdarma.
Jistě není vše ideální, ale skoro na každé
valné hromadě se loučím slovy „ať nám to
vydrží aspoň takhle“.

Zdá se mi, že v poslední době už skoro
všichni tak nějak pochopili, že to všechno
nepodnikáme pro sebe, i když připouštím,
že nám to samozřejmě dělá radost, což je k
nezaplacení.
Nedávno jsem četl, že vlastně každá
instituce (např. vědecká, vzdělávací…) si
musí vychovávat své členy tak, aby až staří
odejdou, jednoduše nezanikla, protože
nikdo nebude rozumět tomu, co se tam děje.
Tak jsem se třeba já přiučil něco o dílnách
ve Velkých Němčicích a Hustopečích, abych
pak dalších 25 let dělal dílny svoje, a jsem
rád, že podobně to zvládl Ondra Kozák.
Totéž se samozřejmě děje například v
mnoha kapelách. Přejme tedy Bluegrassové
asociaci a vůbec všem bluegrass pro
vozujícím a podporujícím „institucím“, ať
mají dost členů a následovníků ochotných
přiložit ruku k dílu a pokračovat. Třeba i
dalších 25 let.
Hezký konec roku a MNOHEM lepší rok
2021 vám přeji.
Petr Brandejs
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Skupina Handl ve vysílání IBMA v roce 2020
Americká bluegrassová skupina Henhouse
Prowlers z Chicaga přijala do IBMA pořadu
na internetu skupinu z Čech, skupinu Handl.
K tomu jejich banjista Ben Wright udělal
koncem září 2020 interview na dálku
s naším mandolínistou Michalem Cádrou.
Pořad bude odvysílán teprve v dohledné
době, protože IBMA si vyžádala nějaká
zvláštní autorská práva/souhlas k naší verzi
písně od skupiny The Infamous String
dusters. Prezentovat se budeme videem ze
soutěžního koncertu v La Roche sur Foron
2019 a to skladbou Gravity.
Obsahem interview byly informace o Hand
lu, např. jak dlouho hrajeme, obsazení sku
piny atd. Vedle toho Bena zajímalo, kde se
bluegrass vůbec v ČR vzal. Michal je
hovorný, vtipný a bystrý člověk, takže obsah
rozhovoru bude jistě mnohem bohatší a
bude pro Američany přínosně informativní.
Hudební přátelství mezi našimi skupinami se

datuje od roku 2018, kdy tato bg kapela
mladíků přijela do Čech poprvé. Jedna moje
americká známá, žijící nyní v Loužnici
nedaleko Tanvaldu, mi zavolala a nabídla
vystoupení na akci „Chicago night“, kterou
si vymyslela k oslavě svých narozenin.
Vedle toho mi sdělila, že za ní přijedou též
bluegrassoví muzikanti z Chicaga, jejího
rodného města, a proto se oslava ponese
v duchu tamních tradic. Chicago je proslulé
údajně „elektrickým blues“, což prezen
tovala třetí kapela pozvaná z Prahy.
Sokolovna v Loužnici a obyvatelé obce byli
tedy svědkem netradičního večera. K jídlu
se podávaly speciality, které oslavenkyně
osobně připravovala, a hrála se muzika
jejímu srdci blízká.
Letos jsme se opět domlouvali na spo
lečném hraní na období květenčerven
2020, kdy Henhouse Prowlers chtěli přices
tovat do Čech.

Handl na soutěži v La Roche 2019
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Stejně jako před dvěma roky plánovali
udělat několik bluegrassových dílen pro
mládež z okolí Jablonce nad Nisou a pak
uskutečnit nějaké koncerty, než se přesunou
dále po Evropě. Jako hosty jsem je nabízel
též na Banjo Jamboree do Čáslavi. Nakonec
se z toho nic nepovedlo, protože cestování
bylo zablokováno corona virem. Takže když
se na nás obrátili nyní v září s nabídkou na
interview, s chutí a díky jsme tuto možnost

využili. Věřím, že se zase někdy potkáme a
naše přátelská spolupráce tak bude pokra
čovat.

V Tanvaldě, 15. 11. 2020
Jaroslav Žanta, banjo,
vedoucí Handlu

Bohemian Jazz Guitars Tribute:
Neznámý příběh československých jazzových kytar

Vydalo nakladatelství Halda v roce 2019, ISBN: 9788090723641
Při náhodném listování jinak nezajímavými
novinami jsem před časem objevila infor
maci o nové knize, která mapuje vývoj
jazzových kytar v Československu. Po přeč
tení jmen autorů jsem nezaváhala a okam
žitě si ji zakoupila. Kniha, jejíž součástí je i
CD, je  nebojím se říci  unikátní publikací a
nese název Bohemian Jazz Guitars Tribute:
Neznámý příběh československých jazzo
vých kytar. Již dlouho jsem se nesetkala na
našem trhu s podobným takto komplexně
pojatým dílem. To mne po dlouhé době opět
donutilo sednout ke psaní.
Mnoho muzikantů jistě zná prohlížení
katalogů šestistrunných miláčků či hodiny na
netu s vidinou koupě nějakého svého „top“
nástroje. Zde si skutečně přijdou na své.
Kniha, kterou vydalo nakladatelství Halda, je
určena fandům a fajnšmekrům strunných
nástrojů i těm, kteří mají pocit, že se v
Československu vyráběly jen nástroje
průměrné a nezajímavé. Přináší ucelený
přehled vývoje tzv. kytar archtop – tedy
gibsonek  vyráběných v Lubech u Chebu,
které známe jako kolébku houslařství. To má
v místě několik století danou tradici (1669
byl v nedalekých Kraslicích založen hou
slařský cech).
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O historii výroby konečně pojednává několik
kapitol. Představuje též životní osudy nej
významnějších výrobců a prezentuje průřez
jejich produkcí z let 1932  1965. Publikace
doplněná množstvím historických snímků a
fotografiemi nástrojů samých je prostě
jedinečná.

Když jsem začala asi v 15 letech jezdit na
vandry a soustředila své hudební vnímání k
bratrům Ryvolům, okamžitě se mi zalíbily
kytary, které používali a tvar i syrový zvuk mi
lahodil s drsnou romantikou písniček. V
audiotéce mého otce jsem již dávno předtím
tento typ kytar vídala u OPSO v čele s
panem Klikarem, líbil se mi i u Banjo bandu
Ivana Mládka, který přinášel skladby veselé
a dobře stravitelné pro ucho tehdy 10tiletého
dítěte. Od té doby jsem toužila kytaru
gibsonku vlastnit, a nakonec mi ji prodala
kamarádka na střední škole. Starou kytaru
Primus jsem si zalepila a vozila ji na vandry.
Rozhodně nepatří k výjimečným nástrojům,
ovšem v knize naleznete skutečné perly v
celomasivním provedení.
Na celém díle – knize i CD je znát, že byly
tvořeny s obrovským nadšením, láskou a
úctou k nástrojům, tradici a muzice. CD

přináší kompilaci 18 skladeb českých autorů
(Ježek, Nikodém, Mottl, E. F. Burian, Kainar
a další). Již samotný výběr skladeb se
snoubí s charakterem nástrojů. Na netra
dičním ,,bookletu“ v závěru knihy má navíc
možnost posluchač vidět foto nástrojů na
něž byla skladba nahrána a porovnávat
zvuk jednotlivých typů. Interpreti (s veškerou
úctou k hráčům mezi válkami) s citem
rozehrávají nástroje v nejširších zvukových
paletách a instrumentace prvorepublikových
„trempáren“ získává mimořádně zajímavý
drive aniž by bylo ublíženo náladě písní.
Díky Tomáši Dvořákovi a Marku Rejhonovi si
tedy můžeme skutečně pochutnat…

Romana Dian Soukupová
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Duo RO
V rubrice Bluegrass Beyond Borders (Blue
grass za hranicemi USA) deníku Bluegrass
Today z 10. září 2020 publikuje autor Lee
Zimmerman článek s názvem: „Duo RO
podává s láskou bluegrass z Ruska“.
Stručně několik postřehů z tohoto článku
Jednou z prvních zemí, která kdy odrážela
rozsah amerického hudebního vlivu, byl
Sovětský svaz. Dokonce i na vrcholu stu
dené války se hostujícím hudebníkům z
USA podařilo najít okamžité spojení s jejich
ruským publikem a zase přispět k tomu, aby
pomohli zmírnit americkoruské rozdělení.
Když se Nitty Gritty Dirt Band stala první
americkou kapelou na turné po Sovětském
svazu v roce 1977, reakce byla obzvláště
ohromující, což mělo za následek více než
dvě desítky vyprodaných koncertů a nově
nalezené společné pouto, kterého bylo
možné dosáhnout pouze díky hudbě.
Toto dědictví od té doby vzkvétalo. V sou
časnosti dvojice mladých hudebníků, nazý
vající se „Duo RO“, aplikuje svou lásku k
tradiční americké hudbě zvukem a stylem,
kterému se věnují od roku 2014.

Skupinu tvoří Olga Egorova (mandolína,
zpěv) a Roman Palmov (kytara, doprovodné
vokály), jež volně začleňují a kombinují
prvky amerického bluegrassu, ruského
folku, progresivního rocku a klasické hudby
k vytvoření jedinečného hybridu, který ozna
čují jako ruský progresivní bluegrass.
Tato směsice, která se skládá z rozšířených
a často složitých (zejména) instrumentálně
chytlavých kompozic, prezentovaných s vel
kým talentem pro lehkost a hbitost. K tomu
je to také duální dynamika, která jim získala
velké množství fanoušků nejen v Rusku, ale
také v celé Evropě. Vydali do této doby
dvojici alb, Duo RO (2015) a Octave (2019).
Egorova je označována jako nejlepší ruská
hráčka na mandolínu a jedna z neuni
verzálnějších hudebnic v zemi vzhledem k
tomu, že hudbu dělá od šesti let, není divu.
Její povědomí a zájem o bluegrass však
přišlo mnohem později. „Až do dvaceti let
jsem o bluegrassu nic neslyšela,“ vyznává.
„Měla jsem štěstí, že jsem domru  ruskou
verzi mandolíny  odborně prostudovala.“
Navíc je bluegrassový kruh v naší zemi tak
malý, že se osobně známe, a tak či onak

Duo RO
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jsem se seznámila s populární ruskou
kapelou KukuruzA. Bylo to opravdu odha
lení, protože mnozí z nás vyrostli na jejich
písních. Moje seznámení s bluegrassem
proběhlo prostřednictvím Andreye Shepele
va, hráče na dobro z této kapely. První
hráče, které jsem slyšela, že byli skutečně
považováni za bluegrass, byli New Grass
Revival a Nickel Creek.“ Tady je potřeba
dodat, že na jejím projevu je zřejmý vliv
Dave Apollona. Je tak trochu i jako ruský
Chris Thile.
Palmov, její partner, má pověst výjimečného
kytaristy se širokým hudebním vkusem,
který se pohybuje v rozmezí od bluegrassu
po klasický rock a dokonce i heavy metal. „V
mém raném dětství jsem slyšel dost
bluegrassu a country hudby,“ vzpomíná.
„Můj otec George Palmov je hráčem na
mandolínu v ruské country folkové skupině
KukuruzA, o které se Olga zmínila.“
Procestovali Ameriku v 90. letech a přivezli
zpět celou plejádu hudby, kterou jsem
dychtivě pohltil, a možná se dokonce trochu
„otrávil“. Jako teenager jsem se ale více
zajímal o rock a metal a také jsem hrál v
některých punkových kapelách.“
Zatímco Egorova trvá na tom, že tradiční
country hudba není v Rusku vyloženě
populární, přesto se jim podařilo najít
„výklenek“, který přitahuje jak starší publi
kum, které obdivuje grassicanu  zejména
rusky zpívanou , tak i mladší hipsterský
dav, který se opírá o tradiční bluegrass
temperovaný kmeny irské lidové hudby.

K dnešnímu dni vystoupilo Duo RO na
mnoha významných festivalech po celém
rodném Rusku i na turné, která podnikli v
Německu, Španělsku, Francii, Monaku, Švý
carsku, České republice, Lotyšsku, Litvě,
Bělorusku a Moldavsku. Egorova dodává,
že reakce, které se jim dostalo, byla docela
nadšená. „Nikoho jsme jistě nenechali
lhostejným. Rádi rozdáváme energii a cítí
me, že se k nám vrací dvojitá energie.
Hrajeme také několik pořadů v rádiu, přibli
žně jednou za měsíc, ale nemůžeme říci, že
to zvýšilo naše publikum. Ruští lidé poslou
chají jinou hudbu a nejoblíbenější rozhla
sové stanice nás nezvou, protože nehraje
me popovou hudbu ani nic podobného.“
To znamená, že se těmto dvěma podařilo
najít společné spojení mezi bluegrassem,
který hrají, a tradičním gobelínem své vlast
ní země. „To je úžasná komunikace!“, volá
Palmov. „Můžeme hrát každou ruskou lido
vou píseň v bluegrassu.“
Mezitím se Egorové podařilo rozšířit svůj
vlastní dosah, protože měla příležitost vy
stoupit s několika americkými hudebníky,
mezi nimiž byli Bill Evans, Kevin Welch a
Jace Everett. „Rozhodně jsou to pro mě
ikony,“ říká. Egorova, když byla požádána o
stanovisko, proč se domnívá, že bluegrass
získává takovou mezinárodní přitažlivost a
popularitu, poskytla komplexní a přesvěd
čivou odpověď. „Většina melodií je v hlav
ních tóninách.“
Kdo se bude chtít přesvědčit – viz odkazy,

Odkazy k poslechu Dua RO:
https://www.youtube.com/results?search_query=duo+ro++ausfahrt
https://www.youtube.com/watch?v=yd3J6XYqVqA
https://www.youtube.com/watch?v=Uev8gXuVexw
https://www.youtube.com/watch?v=fQHs3FdRLs8
https://www.youtube.com/watch?v=YhfOWqWpQoA
https://www.youtube.com/watch?v=IKaqlchSR1Y
S použitím článku Lee Zimmermana zpracoval Václav Kříž.
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Hašmar letos oslavil čtvrt století
Již neuvěřitelný 25. ročník festivalu blue
grassu a country hudby se uskutečnil
v půlce srpna v Lovosicích. Festival před
lety založili nadšenci, kteří propadli tomuto
stylu hudby a měli dostatek elánu vzít na
sebe břímě organizátorských starostí. První
ročník se odehrál na návěsu kamionu –
s nímž jeden z ideových otců Petr Kyncl
brázdil Evropu coby řidič dálkové dopravy.
Poté už festival napořád přesídlil na
kamenné pódium v přírodním areálu
Osmička na břehu Labe. Díky podpoře
města se lety stal jednou z tradičních akcí. A
opět nezklamal. Až na páteční den, kdy
sprchlo bylo počasí skvělé a letošek přinesl
kromě mimořádného posunu termínu
několik úspěšných novinek. Jednou z nich
byla možnost posedět u ohně a opéct si
špekáček, což přispělo k příjemnému ladění

diváků a vůně borového dřeva potěšila
nejednu romantickou duši. Další byla show
s lasy a biči, které bravurně ovládala Jana
Kotvová. Vstupy uvedl ředitel KC Lovoš Petr
Drašnar přímo ze sedla svého oře. Kapely,
které přinesly průřez country, bluegrassem
až po folkrock, trampskou muziku a cross
over byly vytleskány a nikdo neodcházel bez
přídavku.
V pátek se mj. poprvé v na lovosické scéně
objevil Fleret a Jindra Kejak, naopak jako
domů přijela plzeňská kapela Cop, která se
svou originální a česky zpívanou muzikou
už patří mezi bluegrassové legendy. Průvod
ního slova se jako vždy zhostil frontman
skupiny Nová Sekce Tomáš Tichý, perfektní
zvuk zajistil Jirka Mašek, jež i vystoupil se
svou kapelou Cross Country.

Cop
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Trapeři s Robertem Křesťanem

Nejpočetnější publikum, vyjma Hašmrovské
hospody zaznamenala sobota. Průdušky s
Mírou Matouškem, které slaví 45 let, poté
vystoupení brněnských Traperů v čele s
neopakovatelným Robertem Křesťanem a
Fešáci, kterým zpíval Tomáš Linka a Robert
Moucha, byli vskutku zlatým hřebem a písně
si pobrukovalo i publikum. Přejeme Haš
maru minimálně další čtvrtstoletí s věrnými
posluchači a fanoušky dobré hudby, která
nevyvolává v lidech agresi ale pocity kama
rádství sounáležitosti a dobré nálady.

Romana Dian Soukupová
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Rozhovor s Irenou „Silence“ Přibylovou
Bluegrassová asociace České republiky
slaví letos dvacáté páté narozeniny. U jejího
zrodu stála vedle jiných Irena „Silence“
Přibylová, někdejší lektorka angličtiny a
americké literatury na Masarykově univerzitě
v Brně. V posledních letech o ní není v blue
grassové komunitě příliš slyšet, muzice
a hudební publicistice se ale stále věnuje.
V osmdesátých a devadesátých letech byla
– pokud šlo o bluegrassovou muziku – velmi
aktivní. Do naší tehdejší hudební komunity
Irenu přivedl brácha, který v Brně studoval.
Myslím, že si na dávných bohatýrských
bluegrassových akcích u nás v kraji musela
připadat jako v Jiříkově vidění. Jako
amerikanistka navíc při té naší – a nejenom
naší – „jižanské“ angličtině nepochybně dost
trpěla. Její pře s Milanem Leppeltem o
výslovnost toho či onoho slova mám v živé
paměti dodnes. Byl jsem moc rád, že si
Irena našla čas na zodpovězení pár otázek
a přeji příjemné počtení.

zovali v Praze PavelČDík, Petr Hložánek,
Tomáš Ludvíček a další. V Brně potom
parta, která mi pomáhala s vydáváním
Bluegrassových listů: David Němeček
s Veronikou, Pavel Šatný, Eva Škrobáková
(dnes Trnková), Libor Babák, Tomáš
Chaloupka a mnozí další. Když se podíváš
na jména třeba jen v první stovce členů –
taky v Bluegrassových listech – to je dnes
skoro jako „Kdo je kdo ve světě českého
bluegrassu“, někteří už bohužel po smrti.

Silence, jak si vzpomínáš na založení
Bluegrassové asociace České republiky
(BAČR)? Kdo všechno u toho byl?
Podívej se do archivu Bluegrassových listů,
v prvním čísle z března 1996 je vše
popsané: akce v Praze, Brně, Pardubicích
(a později v Plzni), kde jsme zorganizovali
koncerty a přemlouvali lidi ke členství.
Všechno se řešilo osobně, návštěvou člo
věka nebo kapely, nebo korespondenčně
(papírové dopisy), takže ta příprava nějakou
dobu trvala. Určitě jsme o tom mluvili už
nějaký rok dva před tím na bluegrassových
dílnách. Nejdřív jsme potřebovali vytvořit síť
lidí, kteří asociaci – tehdy občanské sdru
žení – podpoří, další se pak přidali. Hodně
mě podpořil Petr Kuklík. Nerada bych
někoho vynechala, ale základní věci zaři
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Zápis z prvního jednání výboru v prvních
Bluegrassových listech, březen 1996

Co tě vedlo k účasti na takovém
podniku? Inspirovalo tě členství v Mezi
národní bluegrassové asociaci (IBMA)?
V roce 1996 už existovala Slovenská
asociácia countryovej hudby, po Evropě
různé další bluegrassové asociace a u nás
nic. Mě to mrzelo, protože jsem v IBMA
pořád na neamerický bluegrass upo
zorňovala a třeba na cédéčku Long Journey
Home, které vydala IBMA jako svou
propagaci ve spolupráci s Rounderem
v roce 1992, jsme měli tři české kapely. No a
členové jsme pořád nebyli a asociaci jsme
taky neměli. Přitom u nás byly bluegrassové
festivaly a vyhlašování kapely hvězd, různé
zpravodaje (vzpomeňme na Martina Proška)
a bluegrassové dílny. Díky IBMA (In
ternational Bluegrass Music Association –
Mezinárodní bluegrassová asociace) jsem
se seznámila osobně s množstvím lidí
z bluegrassu nejen z USA, ale i z Japonska,
Austrálie, Kanady, Evropy – s muzikanty,
s agenturami, s výrobci, novináři, s fan
oušky. Díky IBMA se potom dostal Petr
Brandejs poprvé do USA, a to tak, že přímo
na dílnu pro banjisty. Díky tomu, že jsem
byla v IBMA, jsem se dozvěděla o existenci
SPBGMA (Society for the Preservation of
Bluegrass Music of America) a brněnští
Poutníci tak mohli o sobě dát vědět – a
získali výroční cenu za své elpíčko. Dodnes
jsem přesvědčená, že profesní organizace
je důležitá.
Já se přiznám, že jsem byl ze začátku
naprostý skeptik a i teď to mám tak půl
napůl. Myslím, že je důležité, aby si
taková
organizace
našla
nějakou
smysluplnou náplň činnosti, kterou ale
taky bude schopná dlouhodobě zvlád
nout. Mám pocit, že BAČR se to snad i
podařilo, ale třeba u Evropské blue
grassové asociace (EBMA) o tom mám
velké pochybnosti. O IBMA se u nás

šuškalo, že si hledí hlavně amerického
písečku, na který nechce nikoho pustit.
Pohybovala ses v tom prostředí, měla jsi
někdy takový pocit?
U nás byla za minulého režimu orga
nizovanost téměř povinná, takže po revoluci
trvalo nějakou dobu, než organizovanost
získala dobrou pověst. Ve svobodném světě
se ale lidi sdružují, aby byli vidět, aby měl
jejich hlas sílu, aby zapůsobili svou velikostí,
získali pro svou organizaci nějaké výhody,
aby se jim něco podařilo. A jakmile tu máš
organizaci, vynoří se protiklad MY versus
ONI nebo ONI versus JÁ. Organizovaní
sledují svoje zájmy a o další se moc
nestarají – tedy pokud nehledají nové členy.
Organizaci (spolek, sdružení) dá dohromady
parta lidí, kteří se znají, a o něco jim jde.
Podívej se ještě jednou na první členy
BAČR v prvním čísle BL. Všichni se znali.
IBMA vznikla v roce 1985 jako profesní
organizace, něco jako protiváha CMA
(Country Music Association). Když jsem
začala před třiceti léty jezdit do USA a
vyptávat se muzikantů na vše možné, tak si
stěžovali, že nemají oborové zastání, že se
s jednotlivci nikdo o podmínkách vystu
pování, nahrávání nebo placení nebaví, že
bluegrassoví muzikanti nemají tu prestiž,
jako hvězdy countryového průmyslu. Takže
jedním z důvodů vzniku IBMA bylo toto.
Písmeno „I“ v názvu organizace bylo prvních
pár let spíš jen na ozdobu, ale jak přibývali
neameričtí členové, tak začaly tlaky na to,
aby organizace byla opravdu interna
cionální, nejen americká a kanadská. To už
jsem byla u toho. Taky jsem si rýpla a
tehdejší předseda Pete Wernick mi řekl, ať
tedy něco udělám, že začít musí každý u
sebe. Výsledkem bylo to mezinárodní
cédéčko Long Journey Home. Věnovala
jsem mu nejméně dva roky času.
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Na existenci tohohle CD jsem úplně
zapomněl. Byl tam tuším Modrotisk,
SEMTAM a Petr Kůs, tenkrát s Quar
tetem. Zajímavé je, že všechna tři
uskupení stále – i po dvaceti osmi letech
– fungují, což o většině kapel na kom
pilaci myslím neplatí. Sleduješ ještě dnes
činnost BAČR nebo Evropské bluegras
sové asociace (EBMA)?
Jistě, ale teď už spíš jen pasivně. Platím si
členství BAČR, čtu Bluegrassové listy,
webové stránky, poslouchám reportáže
Sandyho Noska z Banjo Jamboree. Dění u
nás mě zajímá, jen už nejezdím na festivaly
a nechodím na koncerty a nic neorganizuji.
Už na to ve svém věku nemám výdrž a
fyzičku. Protože nic neorganizuji, nemám
agenturu či vlastní kapelu nebo rádio, tak
pro mne momentálně není důležité členství
v EBMA. Pamětníci si možná ještě
vzpomenou, jak jsme měli ve Velkých
Němčicích v roce 1995 setkání zástupců
evropských bluegrassových asociací, to
jsem se znala osobně s organizátory ze
všech zemí, to bylo ještě před vznikem
EBMA. Dneska myslím profitují ze sítě
EBMA muzikanti, kteří jezdí učit na evropské
bluegrassové campy nebo se účastní
soutěží na evropských festivalech. Asi
bychom měli rozlišit, co přináší bluegras
sová organizace profesionálnímu muzi
kantovi nebo výrobci a co amatérskému
muzikantovi či fanouškovi.
A sleduješ činnost IBMA ve Spojených
státech?
S vrstevníky z IBMA jsem v kontaktu dosud,
odpovídám na dotazy v nějakých anketách,
občas někdo vytáhne můj starý článek
z Bluegrass Unlimited nebo z Banjo
Newsletter a ptá se, jestli ještě žiju. Jinak na
webu ibma.org sleduji, co se děje. Už si ale
neplatím členství. Ostatně, pokud se
nepletu, BAČR si už taky členství v IBMA
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neplatí. No ale vezmi si třeba naše výrobce
hudebních nástrojů – pro ty jsou kontakty
získané na veletrzích IBMA dost důležité. Já
jsem se od bluegrassu dostala zpětně k jeho
kořenům, takže jsem začala jezdit i jinam
než do USA. Koncem devadesátých let na
sebe začalo upozorňovat hnutí kolem world
music. Obzor se mi velice rozšířil díky
festivalům a veletrhům organizace WOMEX
(World Music Expo) nebo díky skotským
Celtic Connections. Pravda je, že jsem ale
stejně vždycky skončila u kapel z anglicky
mluvícího světa nebo z bývalých britských
kolonií (Indie, Afrika, Austrálie). Po roce
2000 jsem se víc věnovala práci na
univerzitě. Musím ale říct, že osobní
zkušenost z USA, Kanady, Irska a Velké
Británie se mi při učení moc hodila: při
výběru knížek a témat do literárních
seminářů, při povídání o historii, životním
stylu, náboženství nebo jazyce. Také jsem
nabízela kurzy o lidové a etnické hudbě
anglicky mluvících zemí. Konkrétně k této
hudbě jsem nechala do knihovny Peda
gogické fakulty MU nakoupit všechny
základní knížky o bluegrassu, country,
blues, folku, tradiční hudbě, gospelech a
spirituálech, irské hudbě, skotské hudbě a
podobně (vše v angličtině). Knížky jsou
volně přístupné ve studovně knihovny, teď
jen počkat, až bude po karanténě.
Mám pocit, že nejsi aktivní muzikant. Jak
ses vlastně k bluegrassu dostala?
Jako samouk na kytaru a na zpívání jsem
se předváděla na táborech a na čundrech.
Na pozůstatcích skautského oddílu jsme
založili v rodném městě ještě na základní
škole kapelu Trpaslíci. Kopírovali jsme
skladby z první Dvorany slávy C&W, od
Rangers a Greenhorns. Taky jsme soutěžili
na Portě (nejdřív v Táboře a pak několikrát
v Českých Budějovicích), dostali jsme se
dokonce na první ročník country festivalu
v Jablonci v roce 1972 – odtud si dodnes

živě vybavuji showmana Bandasku s dlou
hými vlasy a indiánskou čelenkou za
kontrabasem u Taxmenů. U Trpaslíků hrál
na banjo budoucí advokát Ivo Jahelka a
jeho kamarád, dnes prokurátor Vlasta Sítař
hrál na mandolínu. No, bylo nás sedm, já
jsem hrála doprovod na 12tistrunnou kytaru
a překládala jsem texty z angličtiny. Trpaslíci
pak změnili žánr, přejmenovali se na Zimo
stráz, kluci začali skládat svoje písničky, ale
to už jsem se hlásila na školu do Brna. A jak
pamětníci ví, Brno bylo na přelomu 70. a 80.
let bašta bluegrassu! Všechno, co šlo, jsem
se o bluegrassu naučila tam.
Sleduješ ještě bluegrassovou muziku, ať
už ve světě nebo u nás? Mám pocit, že
ses z bluegrassové scény trochu vy
tratila.

měla jsem přehled o novinkách. Pak se ale
změní formát, přijde jiný majitel, jiní lidi a
hraje se jiná muzika. Zpátky bych už teď
nenaskočila.
Máš řadu publikací nebo článků týka
jících se folku, folkloru, world music.
Jakou muziku dneska ráda posloucháš a
co bys případně doporučila?
Moc se mi líbí cédéčko, na které se dlouho
čekalo. Vyšlo loni (2019) a dala ho
dohromady parta kolem Martina Škrobáka,
kapela zvaná Hajcman. Jmenuje se Jednou
to bude (…hledání ztracených písní
Kapitána Kida…). Zpívá se česky, občas
s humorem, hrají jazzové kytary, ukebanjo,
mandolína, dobro (Tomáš Juřena), el.
kontrabas atd.

S trochou nadsázky můžu říct, že z hudební
scény se nikdy nevytratí Jirka Černý a Lilka
Pavlak – no a na ně nemám. Letos jsem se
opravdu nikde osobně neobjevila. Do loňska
jsem měla jednou ročně něco mezi
přednáškou a poslechovkou na blue
grassové dílně v Hustopečích u Heleny
Bretfeldové
(Kořeny
bluegrassu,
Bill
Monroe, tradiční bluegrass, historie dobra,
newgrass, western swing, ženy v blue
grassu, spirituály a gospely, Pete Seeger u
nás apod.). Letos, kdy byl 31. ročník
ve Valticích, jsem to nestihla kvůli jiné práci.
Taky jsem párkrát promítala a komentovala
filmy o bluegrassu, ať už americké, nebo
naše amatérské. (V roce 1988 jsem si
nechala natočit Banjo Jamboree, ale
záznam už je tak špatný, že se s tím nedá
dál pracovat). Od dřevních dob Radioporty
a prvních let Country rádia až do roku 2016
jsem pouštěla bluegrass v rádiu, nejvíc
v ČRo Brno (tam i veškerou další lidovou a
etnickou hudbu anglicky mluvících zemí) a
nakonec v brněnském Rádiu Čas (tam i
trampské písničky). Bývalo to i jednou
týdně, takže spotřeba nahrávek byla velká a
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Ryze český projekt s jednotným zvukem a
bezvadnou instrumentální prací. Hajcmani
by oživili každou bluegrassovou přehlídku.
Pokud můžu doporučit, tady je kontakt na
Martina: stalaktit@centrum.cz. Něco podob
ného, tedy taky autorské album s jednotným
zvukem, jsem objevila s dvacetiletým
zpožděním – jsou to písničky Radka Reda
Tížka v podání C&C Bandu, album s ná
zvem Kordillery vyšlo v roce 2000 u JiHo
Music. Kytary a dobro základního tria
doplňují Vojta Zícha, Jirka Mach a Tonda
Hlaváč. Radek Tížek hrával s brněnskými
bluegrassovými Hráči a Jezdci, pak emi
groval do Kanady, teď už je zase doma.
Jeho písničky se zpívají na trampských
slezinách, na tomhle albu dostaly hezký
bluegrassový kabátek. Ostatně, podobný
projekt mají bratři Malinové s písněmi
Skunka Jaroše. Asi na těch autorských
albech něco je.
Ani jedno z alb neznám, ale určitě si to
poslechnu, jsem zvědavý, co doporu
čuješ, navíc mám moc rád Kapitána Kida.
Skunkovky miluju a jsem rád za každý
nosič, na kterém jsou, Mirek Jaroš je
moje srdeční záležitost. S autorskými
alby mívám smíšené pocity, myslím, že
ne každému je shůry dáno napsat
patnáct kvalitních věcí. Stejně tak mám
pocit, že se autorská tvorba u nás hodně
preferovala a pro leckterého redaktora,
kritika nebo porotce to bylo hlavní
měřítko kvality. Bluegrassové kapely to
v předrevolučních portovních dobách
nesly dost úkorně a podle vyprávění
pamětníků často i oprávněně. U obou alb
používáš termín „jednotný zvuk“, co tím
máš na mysli?
Jednotný zvuk – jednotící myšlenka,
jednotná filozofie projektu. Vše do sebe
zapadá, nic nevyčnívá, nic nedrhne, radost
poslouchat. K tomu autorství – díky tlaku na
vlastní tvorbu máme dnes už druhou nebo i
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třetí generaci bluegrassových kapel, které
rozšiřují repertoár bluegrassu o nové
skladby. V Japonsku to nemají, ani ve
Francii či Itálii, například. Díky tomu taky
máme náš kdysi vysmívaný trampgrass, a
nebo Czechgrass, o kterém píše Lee
Bidgood – bluegrass s českou duší. Jinak
tlak na domácí tvorbu byl v normalizačních
letech napříč celou sférou populární hudby,
to byla otázka ideologie, izolace země a
taky financí.
Hodně a dopodrobna ses, pokud si dobře
vzpomínám, zabývala historií bluegrassu.
Lze si od tebe něco na tohle téma
přečíst?
Dáváme s Lee Bidgoodem dohromady text
o světovém bluegrassu, bude to spíše
akademické a má se to objevit v tlusté
příručce o globální populární hudbě něja
kého vydavatelství v Oxfordu. Je to trochu
náročné. Jinak čekám, že třeba o Vánocích
by mohl vyjít čtvrtý díl Country zpěvníku u
G&W Music Míry Kozáka – psala jsem úvod
o českých textařích/textech americké coun
try music. Píšu pravidelně do sborníku
z hudebního kolokvia v Náměšti nad
Oslavou. Psala jsem tam o historii dobra, o
Billu Monroeovi, o slezinách a bluegras
sových jamsessionech, o příchodu spiri
tuálů do Čech, taky o Pete Seegerovi u nás
v roce 1964. Letos píšu text o trampské
písni a Kanadě. Všechny texty (celé sbor
níky, všech 16 ročníků) jsou dnes dostupné
na webu www.folkoveprazdniny.cz, jen za
rolujte na odkaz Kolokvium a vyberte si
ročník. K tomu Seegerovi – až po zveřejnění
textu jsem se dostala k pamětníkům, kteří
mi potvrdili, že Seeger hrál taky v Olomouci,
a to tak že ve středu 25. 3. 1964 odpoledne
v divadle Reduta.
Hned jsem si stránky našel a vřele
doporučuji. Jen jsem nahlédl, ale je toho
tam ke čtení fůra. Pamatuji si tě taky jako

lektorku angličtiny na bluegrassové
dílně, tuším v roce 1990. Trpěla jsi u
angličtiny českých kapel tenkrát hodně?
Zdá se ti to dnes být lepší?
Dneska snad umí anglicky každý, tehdy to
byla výjimka, proto jsem se snažila o osvětu.
Tvoje snaha byla úžasná, s dnešní
znalostí angličtiny bych ale nepropadal
optimismu, lepší to ale určitě je. Co si
obecně myslíš o zpívání v cizím jazyce,
v našem případě v angličtině? Bývaly dva
tábory, jeden přísahal na češtinu, druhý
se bluegrassu zaklínal výhradně angli
čtinou. My jsme někdy v polovině deva
desátých let došli k závěru, že vhodnější
je angličtina, jakkoliv jsme si byli vědomi
nedostatků, které v cizí řeči máme. Dnes
mám pocit, že to nikdo moc neřeší, což je
myslím nejlepší.
Já jsem pro rodný jazyk. Pokud chceš, aby ti
rozumělo publikum bez rozdílu věku, aby si
s tebou zazpívali, je to čeština. Pokud
bluegrass interpretuješ, předvádíš podobně
zaměřeným lidem, hodí se angličtina. Ale jak
přejdeš z bluegrassového pódia na multi
žánrový festival nebo vánoční trhy, tak jsi
s angličtinou – a ještě špatně vyslovovanou
– přinejmenším trapný. To myslím obecně,
ne na tvou kapelu.
Úplně s tebou souhlasím. Myslím, že ryze
bluegrassové kapely by se měly multi
žánrovým festivalům, natož vánočním
trhům spíše vyhýbat, nehodí se tam.
Samozřejmě existují výjimky, ale pro mě
je ideální bluegrassový festival nebo klub
pro třicet lidí, kteří přišli na bluegrass.
Naštěstí taková místa pořád jsou a je
radost si tam zahrát. Mimochodem, jak
vnímáš originální bluegrassové texty
jako znalec anglické a americké literatury
a poezie?

Svého času jsem se podrobně zabývala
texty Billa Monroea – v jeho případě jsou to
texty s jednoduchým poselstvím, jedno
duchým rýmováním, ale bohatým citovým
nábojem a bohatou slovní zásobou (třeba
jen těch výrazů pro pohyb, co užíval – proto
jsou jeho texty tak dynamické). Tematicky o
lásce k dívce, k přírodě, ke zvířatům,
k rodné hroudě, k bohu, převážně v první
osobě – zpěvák zpívá o sobě a posluchači
mají tendenci mu to věřit. Posluchači mu visí
na rtech a chtějí vědět, co bude či bylo dál.
Zpěvák je vlastně vypravěč, který udržuje
napětí. V rodném jazyce to funguje per
fektně. Písnička o dvou slokách a refrénu
může o pocitu nebo situaci sdělit daleko víc
než tlustá kniha. Obdivuju lidi, co mají dar
takovou písničku složit. V bluegrassu nebo
kdekoliv jinde.
Ty ses tím zabývala hodně do hloubky a
odborně. Myslíš, že třeba u Monroea je to
ten text anebo je to síla té osobnosti, či
jak to pojmenovat? Popravdě nevím, jest
li to jde vůbec nějak exaktně pojmenovat,
proč ten či onen umělec bere někoho za
srdíčko a jiný nikoliv. A mám pocit, že to
někdy nefunguje ani u lidí, kteří zpívají o
sobě a dávají do toho všechno.
To by byla rozprava na dlouhé zimní veče
ry… otázka osobnosti v muzice. Proč je po
pulární jeden Monroe a ne už stovky těch,
co ho napodobují, třeba od Japonska po
Norsko? A proč ho napodobují? Co je
oslovilo? Zeptej se všech a jeden každý ti
odpoví něco jiného. Silná osobnost má
v sobě asi víc podob, víc rovin, ale jako
celek má talent se prezentovat přímo či
jednoduše. No a tam, kde to nefunguje, je
asi jen jedna rovina, třeba ta přímá. Je
bezva, když to o sobě člověk ví. Na co mám
talent, jak s ním pracovat, kde mám limity…
Pak jsem v pohodě a mám co říct i na té své
úrovni. Vždycky budou lidi, kteří jsou ta
lentovanější a lepší než my.
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a jejích kořenech – kromě bluegrassu to
může být blues, folk, R&B, country, klasický
rock, většinou s akustickými nástroji, ale
může být i elektrické obsazení. Z těch
kořenů si umělci vyberou, co se jim hodí,
taky skládají svou hudbu či písně. Ameri
cana music už má svoje žebříčky, ceny,
festivaly, časopisy.

Líté spory bývaly mezi zastánci tradice a
moderny v bluegrassu. Tenhle spor taky
naštěstí utichnul. Dneska to kupodivu
vypadá – alespoň z mého pohledu – že
tradiční bluegrass u nás i v USA stále
funguje, zatímco různé progresivní odno
že jsou spíše na ústupu. Rozhodně to
tedy nedopadlo tak, že by newgrass
tradiční bluegrass postupně vytlačil. Jak
jsi tenhle spor vnímala ty a jak vidíš
situaci dnes?
My jsme v Brně bývali zastánci newgrassu,
to je známé a na to narážíš. Newgrass už to
má za sebou, ale jako retro je perfektní. Jen
si vezmi nedávný koncert Johna Cowana u
Rosti Čapka v Praze (2018) – sál bouřil,
Cowan jen brnknul a lidi řvali nadšením
nebo zpívali s ním, takové publikum Cowan
doma nemá. Ona je to vlastně generační
výpověď. V USA se teď dostává do centra
pozornosti Americana music, nově vznikající
žánr, který staví na tradiční americké hudbě
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Vida, považovat Brno za baštu newgras
su, to mě nikdy nenapadlo. Měl jsem
pocit, že vyznavače newgrassu a po
dobných žánrů lze potkat kdekoliv.
Mnohdy bývali značně netolerantní, ale to
tradicionalisté taky. Mně na tom hlavně
vždycky vadilo takové to podivné dia
lektické přesvědčení, že newgrass je
jakési vyšší stadium bluegrassu, které se
z primitivnější formy vyvinulo, zčásti
syntézou s dalšími hudebními žánry.
Takhle to myslím není ani v jiných žán
rech, ani v umění obecně. Ale v sou
vislosti s Brnem se samozřejmě zeptám
na fenomén Poutníci. Křesťanovy texty
přece vůbec nejsou jednoduché a srozu
mitelné a přesto nadchly v dávných pout
nických dobách tisíce lidí. Takže osob
nost zpěváka? Originální způsob podání?
Newgrassové kapely byly v Česku všude,
od Katalogu a Průdušek v Ústí, dalších
v Praze a Plzni, přes legendární Blue Wind
až po olomouckou Bluegrass Novu, ale
obvykle to byla v místě výjimka, jedna nebo
dvě kapely. V Brně desítky. K té baště
newgrassu – to je Brno let sedmdesátých a
osmdesátých samo o sobě. Ze dvou nebo
tří desítek bluegrassových formací většina
kopírovala moderní bluegrass a později
newgrass: Seldom Scene, Country Cooking,
Tonyho Trischku a Breakfast Special,
J. D. Crowea, Davida Grismana, Andyho
Statmana, New Grass Revival, Tonyho Rice.
Všechno záviselo na dostupnosti nahrávek,
samozřejmě.

Anebo na schopnosti zazpívat ty dlouho
diskutované „křížené vokály“ klasického
bluegrassu. Tady si vybavuji Trapery a Blue
Water Mill Band, v obou působil Robert
Křesťan. Robert prošel ohromným vývojem,
odbýt to jednou větou by byla škoda. Řekla
bych, že na tvou otázku podrobně odpoví
Tomáš Hrubý, který píše o Robertovi knížku.
A k té netoleranci žánrů – to myslím souvisí
hlavně s věkem a zkušenostmi a
dostupností informací. Když mluvíš o
„podivné dialektice“, tak to asi vzpomínáš na
osmdesátá léta, ne? Co jsme tehdy za
železnou oponou věděli? Vzpomínám, jak
mě zarazila odpověď Sama Bushe, když
jsem se ho po koncertě New Grass Revivalu
v Lenoiru v Severní Karolíně (byla jsem
poprvé v USA) zeptala, kdo je jeho největší
vzor – řekl: Bill Monroe. Myslela jsem, že si
dělá legraci! No a vidíš, pak jsem se sama
věnovala Monroeovi a Bushe pochopila.

Obligátní otázka na konec. Jak vidíš bu
doucnost bluegrassové muziky, ať už u
nás nebo za mořem?
Lidi bude dál oslovovat klasický bluegrass a
různé retro styly sedmdesátých a osm
desátých let, a to nové se bude dít v rámci
celé šíře Americana music.
Já se budu muset na Americana music
zaměřit, já mám všechny ty vyjmenované
žánry, snad kromě rocku, v oblibě. Děkuji
nejen za tipy, ale za celý zajímavý rozho
vor, ať se daří. A ještě jednou připomenu,
že řada tvých textů o muzice je k dis
pozici na internetu.
Děkuji všem, co dočetli až sem. Většina lidí
prý dnes dlouhé články nečte.

V říjnu 2020 se ptal Pavel
Brandejs
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Přímá linka z Nashvillu
Novinky ze světa amerického bluegrassu
a skvělou hudbu přináší přímá linka z
Nashvillu  Čapek show na Country radiu,
kterou pro vás připravují Rosťa a Iva
Čapkovi. Premiéru poslouchejte první so
botu v měsíci v 10:00. Repríza je hned
nsledující pondělí ve 23:00 a třetí sobotu v
měsíci v 10:00.

V prosincovém díle se můžete těšit např. na exkluzivní
rozhovor s Missy Raines, která byla IBMA již devětkrát
oceněna jako nejlepší hráč na basu.

Nadělte si pod stromeček nejlepší
bluegrassové CD na světě! CD
Doyle Lawson&Quicksilver Live in
Prague, které bylo v Nashvillu vy
hlášeno Mezinárodní bluegrasso
vou asociací (IBMA) nejlepším blu
egrassovým albem pro rok 2020 a
bylo letos také mezi pěti nejlepšími
alby, které byly nominovány na ce
nu Grammy. Album bylo natočeno v
lednu 2019 na pražském koncertě,
který pořádali Rosťa a Iva Čapkovi.
Rosťa Čapek je spolu s Doylem
Lawsonem i koproducentem alba.

CD Doyle Lawson&Quicksilver Live in Prague objednávejte na iva@capek.us nebo na tel.
603 907 416. Cena je 390, Kč, zasíláme do ČR i SR. www.capek.us
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Earl Scruggs and Foggy Mountain Breakdown
Thomas Goldsmith - recenze knihy

Thomas Goldsmith: Earl Scruggs and
Foggy Mountain Breakdown. The Making of
an American Classic. Urbana, Chicago, and
Springfield: University of Illinois Press,
2019. 178 stran, brožované, 3 listy černo
bílých fotografií. S poznámkovým aparátem
a rejstříkem (foto na obálce: Earl Scruggs a
jeho banjo Gibson RB11, na které hrál
v době svého působení u Billa Monroea).

hraním přivydělával – s bratrem si oblékli
čisté košile a montérky a po hodině chůze
se dostali do rybářského kempu, kde rybáři
opékali a konzumovali své úlovky a od
měňovali malé muzikanty několika centy.

Kapitola o nahrávání této instrumentálky,
dnes považované za americkou klasiku, je
zařazena uprostřed knihy. První kapitoly
přibližují víceméně známá fakta ze Scrugg
sova života – jeho venkovské dětství v Se
verní Karolíně, hudební vliv rodičů a sou
rozenců, dobové banjisty, Scruggsovy
profesionální začátky u bratrů Morrisových,
jeho nástup k Monroeovi v roce 1945,
učednická léta u Bluegrass Boys, a nako
nec i nevyhnutelný odchod a okolnosti
vzniku Foggy Mountain Boys.

Pojďme však přímo k jádru věci. Jak
Thomas Goldsmith připomíná, okolnosti
nahrávání Foggy Mountain Breakdown ve
studiu E. W. Herzoga v Cincinnanti (Ohio)
byly v tu neděli v několika ohledech výji
mečné. Natáčelo se na jeden z prvních
cívkových přenosných magnetofonů (Magn
ecord) a zvukař Murray Nash nchystal čtyři
mikrofony, i když prý pak použil jen tři.
Pochopila jsem to tak, že pro housle a zpěv
jeden, pro banjo a kytaru druhý a pro basu
třetí mikrofon. Podle Scruggse bylo ten
prosincový den všivé počasí, takže mu
povolila blána na banju (byl to už ten slavný
Gibson RBGranada Mastertone) a musel
použít svůj obvyklý trik, aby ji napnul:
k zadní stěně banja přiložil zapnutou
žárovku a blána vyschla. Z mnoha dalších
detailů této ústřední kapitoly zmíním ještě
jeden, který se týká chicagské firmy
Mercury Records, pro kterou se natáčelo.
Jeden z prodejců prý předtím pracoval
pro Al Caponeho a dovedl svých zkušeností
využít při rozvážení desek. S rukou zastrče
nou „v chicagském stylu“ do náprsní kapsy
kabátu lehce přesvědčil prodavače, aby
přijal a na místě zaplatil nevyžádané zboží.

Mnohá fakta jsou úsměvná, ale zároveň
ukazují Scruggsovu vytrvalost a cílevědo
most. Jako předškolák byl hodně maličký a
banjo pořádně neudržel. Usedl tedy na zem
jako jogín, se zkříženýma nohama, tělo
banja položil na zem napravo od sebe,
trochu jím smýkl a zvednutou levou rukou
pak dosáhl na hmatník. Jako školák si

V kapitolách o letech „po Foggy Mountain
Breakdown“ se Goldsmith pouští do analýzy
slavné skladby, ukazuje vzestup Earla
Scruggse v celonárodním měřítku, popisuje
cestu banja na televizní obrazovky v sit
comu The Beverley Hillbillies, osvětluje zá
kulisní jednání producentů filmu Bonnie a
Clyde při výběru herců a melodií.

Thomas Goldsmith razí nové počítání
letopočtu: před nebo po Foggy Mountain
Breakdown (nikoli před Kristem nebo po
něm). Autor si je vědom, že se bluegrassoví
banjisté zajímají nejen o Earla Scruggse
(19242012), ale i o techniku hry a tech
nické parametry různých nástrojů. Vše se
tedy odvíjí od 11. prosince 1949, kdy
nahrávka skladby Foggy Mountain Break
down změnila hudební svět.
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Skladba Foggy Mountain Breakdown vstou
pila tímto do světa mezinárodní popkultury a
pomohla tam i bluegrassu, hodnotí Gold
smith. Další kapitola ukazuje Scruggse na
sólové dráze a s Earl Scruggs Revue, mezi
pop hvězdami a s cenami hudebního prů
myslu. Předposlední kapitola („Scruggs‘s
Banjo Gains a Cult Following“) je až
neuvěřitelné čtení o výrobě, vyznavačích a
sběratelích banj značky Gibson, o seminá
řích Jima Millse a setkáních Banjothon.
Těm, co nehrají na banjo, mohou tyto řádky
připomínat zasvěcené řeči motorkářů nebo
sběratelů aut. A to ještě Goldsmith upo
zorňuje, že jedno původní banjo RB
Granada z roku 1930 se v roce 2015
prodalo za 385 000 dolarů … Závěrečná
kapitola nás vede k posledním rokům Earla
Scruggse na pódiu i v rodině a ukazuje také,
jak pracuje se Scruggsovým banjovým
dědictvím Steve Martin.
Autor knihy Thomas Goldsmith je novinář
(mj. oceněný výroční cenou IBMA) a s
textem pracuje žurnalistickou technikou:
krátké pohledy na historii jsou proložené
současnými vzpomínkami pamětníků a šiko
vně vybranými přímými řečmi z nejrůz

nějších publikací, vyprávěcí linka každé
kapitoly je složena z několika různých témat
a pohledů, konkrétní rozhovor autor upla
tňuje po částech na různých místech knihy,
nikoli jako celek. Přiznám se, že tento způ
sob práce s textem mi v knižním formátu
vadí. Co funguje v časopiseckém článku
normálně a plynule, působí občas v knížce
jako slepování a škobrtání. Jak je však vidět
z nadšených recenzí knihy (např. na Ama
zonu), čtenáři se při četbě zaměřili na obsah
a formou se prokousali bez připomínek.

Irena Přibylová
P.S. Jiné historky ze Scruggsova života a 72
rozhovorů s členy Scruggsovy rodiny,
s hudebníky, fanoušky a lidmi z hudebního
průmyslu najdete v knížce Earl Scruggs:
Banjo Icon autorů Gordona Castelnera a
Davida L. Russella. Kniha vyšla v roce 2018
ve vydavatelství Rowman & Littlefield a je
k dispozici, podobně jako výše recenzovaný
výtisk, též jako kindle book.
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Mile Twelve
Pokud si bluegrassový fanoušek nenechal
ujít vyhlašování IBMA ocenění za rok 2020,
nemělo by mu ujít, že skupina Mile Twelve
obdržela cenu Objev roku (New Artist of the
Year). Přitom tato kapela není žádným
nováčkem, který se objevil až v poslední
době. Její členové se začali v průběhu roku
2014 potkávat na nejrůznějších domácích
večírcích a vystoupeních v Bostonu, ale
sami potvrzují, že si nejvíc padli do oka
v klubu The Cantab Lounge, kde byly úterky
věnovány bluegrassu. Slovo dalo slovo a
zde se rozhodli, že založí kapelu Mile
Twelve. Kapela se při výběru jména nechala
inspirovat značkou „12. míle“ na silnici 93,
která se kroutí ven z jižního okraje Bostonu
a kterou míjeli bezpočtukrát při svých
výjezdech na turné.
Zakládajícími členy byli kytarista Evan
Murphy, basista Nate Sabat, houslistka
Bronwyn KeithHynes a banjistka Catherine
BB Bowness. První tři se potkali již při studiu
na Berklee School.
Jediný Evan však pochází z Bostonu, kde
vystudoval hudbu a divadlo. Bronwyn přijela
do Bostonu z Virginie a Nate pochází z New
Yorku. BB se narodila a vyrůstala v malém
městečku Marton na Novém Zélandu, kde
se v raném věku začala učit hrát na
5strunné a jako historicky první a jediná
studentka byla přijata ke studiu hry na banjo
na novozélandskou hudební školu, a
považte – se specializací na jazz.
I když jsou oba mládenci dobří muzikanti,
tak co do ovládání svých nástrojů je předčí
obě dámy, které jsou mimořádně technicky i
hudebně vybaveny, a navíc obě přicházejí
již s vlastními oceněními. Bronwyn vyhrála
v roce 2014 Old Time Fiddle Championship
ve Winfieldu a BB vyhrála v roce 2015
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soutěž Freshgrass Banjo a v letošním roce
získala první cenu Steve Martin Banjo
Prize.
Tato čtveřice byla ve svých počátcích natolik
úspěšná, že již o rok později vydala
debutové EP se šesti původními písněmi
pod prostým názvem Mile Twelve, na kterém
se skladatelsky podíleli všichni členové.
Spolu s tímto EP skupina natočila dva
videoklipy, z nichž níže uvádím odkaz na
skladbu Rooftop Graveyard.
https://www.youtube.com/
watchv=eFEqcpsvsUE&feature=youtu.be
V dubnu 2016 skupina vyjela na první
zahraniční třítýdenní turné do Irska, kde
odehrála 15 koncertů.
Jenže skupina i její příznivci vycítili, že
kapele schází další pro bluegrass typický
nástroj. A tím byla mandolína. Rozhodili tedy
sítě, ve kterých uvízl David Benedict, takto
již velice zdatný mandolinista, který do té
doby již 3 roky působil u věhlasné Missy
Raines. Na Den díkůvzdání 2016 skupina
veřejně ohlásila tuto novou akvizici, což
mělo za následek, že výsledný zvuk skupiny
se okamžitě zbarvil a zhutněl, a hlavně
každá další píseň poskytla prostor k
Davidovu sólu.
Ještě před Davidovým příchodem se kvartet
zúčastňuje festivalu pod záštitou IBMA, kde
získal ocenění IBMA Band Momentum
Award
(cena
Momentum Award
je
udělována jak hudebníkům, tak profe
sionálům z bluegrassové branže, kteří v
raných fázích své kariéry významně
přispívají nebo mají významný vliv na
bluegrassovou hudbu). Toto ocenění získala
skupina i o rok později.

Mile Twelve
V letech 20162019 vyjeli na turné do
Austrálie, na Nový Zéland, Japonska, Velké
Británie, Francie a Belgie.
Naskýtá se otázka, proč kapela působí
právě v Bostonu, přece jenom poněkud
vzdáleném od Nashvillu a tradičních
bluegrassových lokací. Dílem je to proto, že
Boston se stává místem, kde se střetává
hudba a mladí lidé, kteří zde hudbu studují a
po absolutoriu zde chtějí zůstat. A
samozřejmě hlavně proto, že se tu při studiu
na Berklee College potkali právě tři
zakládající členové, Evan, Bronwyn a Nate.
K tomu je třeba dodat, že již v roce 2006
Berklee College of Music otevřela studijní
obor Hra na bluegrassové nástroje, čímž
přitáhla mnoho zájemců o tuto hudbu.
V roce 2017 pětice vydává první album
Onwards s 12 skladbami, z nichž pouze dvě

jsou převzaté (Sunny Side of Town a Ace of
Hearts). Album si produkovala kapela sama
za pomocí crowdfundingu. Toto CD zazna
menalo značný úspěch a bluegrassová
rádia ho okamžitě zařadila do svých
playlistů. K tomuto CD přidala jedno promo
video s výbornou skladbou The Margaret
Keene, ze které je jasně vidět, jakým
směrem se skupina chce ubírat, tj. klade
důraz především na vlastní skladby a texty.
Tato píseň je považována jak kritiky, tak
mnoha fanoušky za nejlepší z tohoto alba.
Rovněž doporučuji shlédnout na YT jejich
titulní skladbu Onwards natočenou jejich
dvorním kameramanem Seanem Trischkou
na ulici v Brightonu/MA. Jejich interpretace
přináší dokonalou souhru všech členů a
velmi spontánní střídání sólových partů. Jak
uvedla BB Bowness, všechny skladby jsou
vskutku kolektivním dílem, kdy se všichni
soustřeďují především na společné úpravy
písní.
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Mile Twelve
Např. v titulní písni Onwards hudbu zkom
ponoval Nate, avšak text složili dílem Nate i
Evan, načež se všichni ještě podíleli na
dopilování konečného formátu. Nicméně
skupina přiznává, že jakýmisi dvorními
skladateli a textaři je právě dvojice Evan a
Nate.
V březnu 2019 vychází  opět ve vlastní
produkci  jejich druhé CD s názvem City on
a Hill, které zde nebudu příliš komentovat,
neboť tak učinil již Míša Hromčík na
bgcz.net. Opět jsou tu dvě převzaté skladby
Down Where The Drunkards Roll a Where
We Started. Mohu jen dodat, že album je
opět velice povedené. Mně osobně se
nejvíc líbí City That Drowned a rovněž
vypalovačka Innocent Again. Kapela opět
dokazuje své zrání, kdy nejenže stále
dokazuje, že umí zahrát klasický bluegrass,
ale hlavně se umí vyjádřit k současným
problémům, což se odráží v jejich textech.
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Nicméně v té době začala kapela pociťovat
únavu z častého koncertování (v roce 2019
odehráli na 130 koncertů). K tomu se jak
Evan tak David toho roku oženili, a tak bylo
přirozené, že narůstala potřeba být častěji
doma s rodinou a blízkými. Přidávám jednu
zajímavost – David si vzal Tabithu Agnew,
která v letošním roce získala ocenění
Momentum v kategorii banjista. A když už je
řeč o oceněních, tak je třeba se zmínit, že
v roce 2018 získala Bronwyn s Davidem
cenu IBMA Momentum ve svých nástro
jových kategoriích.
Kapela ve své tvorbě přistupuje velmi chytře
a s respektem k tradičnímu bluegrassu, a
navíc k tomu přidává entusiasmus odpo
vídající jejich věku. Nejmladší je Nate,
nejstarší BB, rozdíl 5 let. Všichni na pódiu
vypadají velmi svěže, jako by právě opustili
školní lavice.

Jejich hudba je skvělým pokračováním toho
nejlepšího tradičního bluegrassu. Každý
člen je nějakým způsobem charakteristický.
Hlasově výborně vybavený Evan díky
svému tenoru táhne většinu písní, jeho
kytarová hra je mírně upozaděná, kdy jeho
sóla nedosahují úrovně kytaristů typu Treye
Hensleyho či Billyho Stringse, ale uhraje si
svoje. Stoická Bronwyn hraje na housle
velice soustředěně a přesně a spolu s BB
jsou nejvíc vidět a slyšet. BB při hře na
banjo hraje úžasně uvolněně, je to naprostý
profík, o její hře se pochvalně zmiňují např.
Tony Trischka nebo Tim O‘Brien. Je prostě
vidět, že si hraní užívá. Basák Nate,
přeškolený kytarista, je rovněž mistrem
svého nástroje a skvěle se hlasově doplňuje
s Evanem. A o Davidově mistrovské a zau
jaté hře není třeba se dlouze rozepisovat.
Vzhledem k tomu, že velká část jejich kon
certů byla kvůli koronaviru na nadcházející
měsíce zrušena, zůstávají přesto do
budoucna optimističtí a vyplnili tuto pauzu
nahráváním nového EP. Odhaduji, že si
chtěli udělat radost, a tak vydali EP Roll The
Tapes All Night Long se šesti cover verzemi
svých oblíbených skladeb, k jejichž na
hrávání přizvali několik bluegrassových es,
jako např. Billyho Stringse ve skladbě Cold
Wind, nebo „Punch Brothera“ Chrise
Eldridge ve skladbě Hopkinsville. Na YT lze
najít prakticky všechny skladby, které kdy
skupina nahrála.

V současné „koronavirové“ pauze se někteří
členové věnují online výuce na svých
nástrojích.
Níže uvádím odkaz na webové stránky ka
pely a jednotlivých členů.
https://www.miletwelvebluegrass.com
http://www.catherinebowness.com/
https://www.bronwynkeithhynes.com/
https://davidbenedictmandolin.com/home
https://www.natesabat.com/
Nenašel jsem web Evana Murphyho.
Weby jednotlivých členů by stály za další
průzkum, ale to už by přesahovalo rozsah
tohoto článku. Přesto bych rád upozornil na
skvělé debutové album Bronwyn pod
názvem Fiddler‘s Pastime s nádhernou
instrumentálkou Open Water s přispěním mj.
Sierry Hull.
Myslím, že tato skupina má před sebou
hvězdnou budoucnost a umím si představit,
že by se jednou ukázala v pražské
Pyramidě či jakémkoli jiném BG festivalu.

Láďa Matějka
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Evangelium lesní moudrosti

Vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. ISBN 9788073254773
Přátelé, tohle není recenze. Na tu totiž v
tomto případě moje intelektuální kapacity
ani omylem nestačí. Jde jen o pokus na
směrovat vaši pozornost k podle mě zají
mavému dílu, které se dotýká duchovního
světa, jenž který stojí v pozadí trampingu v
Česku a tím pádem ovlivnil i bluegrassovou
scénu u nás.
Autor Pavel Hošek (*1973) přednáší reli
gionistiku na Karlově univerzitě. Ale kniha je
velice čtivě a srozumitelně napsaná i pro
člověka, který má o náboženství jen celkem
mlhavou představu. Tedy například pro mě.
Podtitul knihy je Duchovní odkaz zaklada
tele skautingu Ernesta Thompsona Setona
(čti sítn) a pro poněkud zestárlého čtenáře
Dvou divochů odhaluje některé velmi zají
mavé souvislosti mezi působením tohoto
amerického mnohostranně nadaného gigan
ta a českou společností.
Zajímavé je autorovo tvrzení, že zatímco
generál BadenPowell zdůrazňoval ve svém
pojetí skautingu (který vznikl v roce 1907,
pozn. PB) loajalitu k impériu, k panovníku a
také ke státní církvi, čeští vlastenci byli na
počátku 20. století k rakouskouherskému
impériu a vůči habsburské panovnické
dynastii mírně řečeno nedůvěřiví. Mnozí
chovali rozporuplné pocity také ke státní
církvi. … Naproti tomu Setonův zásadní an
timilitarismus … jakož i jeho hluboká sym
patie vůči utlačovaným indiánům … přiro
zeně souzněly s pocity českého člověka
(trpícího ve své vlasti pod nadvládou
přišedších cizinců (str. 2021). Propagátoři
skautingu v Čechách tak museli postupovat
velice obezřetně a některé složky skautingu
akcentovat více než jiné (mimochodem na
Slovensku byla společenská a náboženská
situace velmi odlišná).
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Autor cituje knihu zakladatele českého skau
tingu A. B. Svojsíka Základy junáctví: „Dříve
než generál sir BadenPowell organisoval
hnutí skautské v Anglii, cvičil již Seton své
čety Woodcraft Indians v Americe (vznik v
roce 1902, pozn. PB), učil je pozorování,
životu v přírodě a zákonům skautů …
Mnoho z jeho myšlenek, cvičení a her i
celkového řízení přejal nynější anglický
generál, Sir Robert BadenPowell. Těžko
posouditi, kdo má o které odvětví skautingu
větší zásluhy, zda Seton či BadenPowell.
Jisto jest, že ona romantičnost, poetičnost a
láska k přírodě jsou především zásluhou
Setonovou, kdežto pořádek, kázeň, organi
sace jsou dílem Powellovým – obou výbor
ných psychologů a paedagogů“ (str. 22).
Pavel Hošek také hned na straně 20 píše:
Historikové skautingu se v zásadě shodují
na tom, že český skauting má osobité rysy.
… Ano, podle některých historiků je český
skauting více ovlivněn Setonem než Baden
Powellem.
Další zajímavou informací je, že Seton zís
kal právě v České republice zřejmě více
ohlasu, než v kterékoli jiné zemi na světě
(str. 23).
Teď se konečně dostávám k jádru toho, co
chci říct. O tom, že je bluegrass v Čechách
tak nenormálně populární díky trampingu
celkem nepanují spory. Otázkou ale pro mě
vždy bylo, kde se vzalo trampské hnutí a
proč se tak rozšířilo zrovna v Čechách? A už
ne v takové míře na jazykově blízkém
Slovensku nebo třeba v Rakousku? Pokud
jsou mé informace správné, je náš tramping
světový unikát. Zdá se, že Pavel Hošek
vystihl duchovní rozměr české společnosti
ze začátku 20. století a připravenost
širokých vrstev obyvatelstva akceptovat a

žánr koncem 40. let v USA vůbec vznikl.
Seton mimochodem zemřel v 86 letech v
roce 1946. Setonovo dílo bylo jistě jen
jedním z faktorů, které vzniku trampingu
napomohly, ale zdá se mi, že ne příliš (i v
rámci českého skautingu) zdůrazňovaným.
Chtělo by se tedy zakončit pokleslým novi
novým titulkem Bluegrass u nás nenormálně
populární – víme proč! Lepší ale asi bude,
když si knihu přečtete sami, dozvíte se tam
mnohé o Setonově životě, díle, jeho složi
tém vztahu k náboženství a najdete tam i
zajímavé srovnání s Jaroslavem Foglarem,
jehož duchovnímu odkazu věnoval autor
celou knihu Evangelium podle Jaroslava Fo
glara. Řekl bych, že před Ernestem Thomp
sonem Setonem a dosahem jeho myšlenek
a díla pak smeknete stejně jako já.

Petr Brandejs

absorbovat skauting se setonovsky zdůraz
něným prvkem vztahu k přírodě a romantiky.
Pro postupně dospívající skauty pak byl
tramping se svou romantikou, kterou ostatně
poznali už v Junáku, naprosto přirozeným
pokračováním. A v pozdějších dobách so
cialisticky řízené a kontrolované společnosti,
kdy byl skaut zakázán, také decentrali
zovanou a tedy hůře zakázatelnou alterna
tivou.
Dá se tedy vlastně říct, že duchovní a spo
lečenské základy popularity bluegrassu u
nás položil nevědomky E. T. Seton už něko
lik desetiletí před tím, než tento hudební

P. S.: Pro pořádek dodejme zajímavou poz
námku odborníka na tramping Jirky „Čiksiky“
Macka, basisty skupiny Paběrky Marko
Čermáka: Zajímavým tématem (ale to by
bylo spíš na historické bádání a samostatný
článek) by byly módní vlny v trampingu. Po
londonovském období (kdy vznikaly různé
osady Yukon, Roaring Camp atd.) bylo
období námořnické s námořnickými čepič
kami (Hej šup námořníci, Lká ukulele tmou),
období swingové a od konce 50. let období
westernové, které k nám přineslo i country &
westernovou hudbu a následně bluegrass…
Kdo se chce o Setonovi dozvědět trochu ví
ce, než je na Wikipedii, doporučuji stránky
Ligy lesní moudrosti www.woodcraft.cz.
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Co jde dělat, když pandemie řádí?
Hudebník řeší: „Co jde dělat, když pandemie
řádí?“ Mou odpovědí na tuto otázku je, že
doma cvičí a zdokonaluje se ve hře na svůj
oblíbený hudební nástroj. K tomu ale je
třeba si pro udržení motivace klást otázky a
hledat odpovědi. Pak se to dá vše skloubit,
úspěšně přečkat a mít pocit nepromarně
ného času.
Co Covid19 zcela neparalizoval, je systém
výuky. Učím už pár let v ZUŠ a celý rok
2020 se potácíme mezi prezenční nebo
distanční výukou. Sice nic moc, ale není to
stop stav, válka, kdy nejde nic. Výstupy
z tohoto učebního procesu, tj. koncerty a
vystoupení žáků, se prozatím odkládají na
„někdy“. Ale to „někdy“ mi příjde důležité a
pozitivní. Rád bych současný problém obrá
til i pro dospěláky a čtenáře BL tak, aby
chom si každý v tomto duchu našli určité
přijatelné východisko.

Udržet motivaci žáků spojením přes dráty je
náročné. Na učitele jsou kladeny mnohem
vyšší nároky na prezentaci a obsah hodin.
Proto je třeba renomovaných učitelů, vzorů
a námětů. Hrajeme bluegrass, který patří do
anglosaského světa. Pro pochopení stylu
musíme hodně poslouchat a studovat.
Informovanost a praxe jsou nezbytné pod
mínky budoucího úspěchu. Nasávání zkuše
ností a rad jsou dlouhodobé procesy. Od
každého takového pedagoga/lektora se mů
žeme naučit mnoho důležitých věcí. Plus je
třeba mít dobrý nástroj.
Doporučuji všem zájemcům, kteří se chtějí
v současné době dále hudebně rozvíjet, aby
si našli svého učitele nebo se hlásili do
kurzů hráčů. Přes Skype, Google Meet či
WhatsApp se dá spojit dnes s každým.
Nikdy není pozdě a opravdová snaha
nepříjde vniveč.

Vojtěch Šlajs
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P. S. Podívejte se a poslechněte si nedávno
zveřejněné dva koncerty Krüger Brothers (z
30. a 31. 10. 2020 živě ze studia v USA).
Jens/banjo a Uve/kytara hrají muziku mému
srdci blízkou s dokonale zvládnutou
technikou a profi výkonem. Jsou to Švýcaři
a jejich pojetí hry a volba repertoáru mě
baví. Doporučuji.

Lukáš Diblík
A i distanční online výuka přispívá k pra
videlnosti hraní a překonání vlastních ste
reotypů, vedle nových námětů a informací.
Když mi bylo 6 let a začal jsem chodit do 1.
třídy, rodiče mě přihlásili do hudebky na
klavír. Nežil jsem jen hudbou, ale i sportem
a užíval jsem si dětský věk. Když jsem ale
někdy ve 1213 letech uviděl banjo, byl jsem
ztracen. Už jsem neuvažoval nikdy o tom žít
život bez něj. Byla to láska na první pohled
a poslech. Banjo mi vydrželo už skoro 50
let. Těší mě předávat znalosti a dovednosti
hry stále novým jeho objevovatelům, jako
jsou např. viz foto, žáci David/8, Jasmína/13
nebo Vojta/18 let, nebo starším dalším
pickerům.

Jasmína Budínová

V Tanvaldě, 14. 11. 2020
Jaroslav Žanta, banjo
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Kalendář akcí 2020
Situace s koncerty a festivaly se mění každým okamžikem, sledujte prosím
vždy online informace.

POUTNÍCI
18.01. 2021
19.01. 2021
20.01. 2021
21.01. 2021
13.02. 2021
18.02. 2021
19.02. 2021
24.03. 2021
25.03. 2021
10.04. 2021
23.04. 2021
24.04. 2021
29.04. 2021
30.04. 2021

Domažlice, 19:00 kino Čakan Koncert
Třeboň, 19:00 Areál lázní Koncert
Třebíč, 19:00 Sál MKS Koncert
Čelákovice, 19:00 Kulturní dům Koncert
Poprad Slovensko, 19:00 Kulturní dům Koncert
Zlín, 19:30 Zelenáčova šopa Koncert
Brno Leitnerka, 19:00 Klub na Leitnerce Koncert
Hronov, upřesníme Jiráskovo divadlo Koncert
Mladá Boleslav, 19:00 DK Divadelní sál Jarní folkparáda Koncert
Nov. Město n. Metují, 20:00 Kino Festival Pohoda
Veselá u Pelhřimova, 19:30 Kulturní dům Koncert
Slavkov u Brna, Soukromá akce
Vodňany, 19:00 MKS Koncert
Jesenice u Rakovníka, 20:00 Klub Truhlárna Koncert

BLUEGRASS CWRKOT
15.01. 2021
16.01. 2021
26.02. 2021
27.02. 2021
09.04. 2021

ALBUM

04.12. 2020
11.12. 2020
19.12. 2020
20.12. 2020
09.01. 2021
08.04. 2021
05.06. 2021

Vsetín, U Splavu
Nový Jičín, klub Galerka
České Budějovice, kabaret U Váňů
Velešín, vinárna Zlatá růže
U Novotných, Hradec Králové

Koncert na Náměstí ,Chomutov
Firemní akce,Chomutov
Vánoční koncert na Náměstí, Chomutov
Adventní koncert v kostele,Místo u Chomutova
Country bál, KD Staňkov
Saloon v modrém, KD Mladá Boleslav
Festival CaF, Loučná v K.Horách

RADIM ZENKL & ONDRA KOZÁK

27.03. 2021 Festival 'Vítání jara', DK Nížkovice (u Brna)
20.04. 2021 Klub DK Metropol, České Budějovice

BLACKJACK

12.12. 2020 Jičín, Caffé Don Cortez
19.12. 2020 Velešín, Vinárna Zlatá Růže
18.02. 2020 Mladá Boleslav, Saloon v modrém
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Servis
• Do rakouské kapely Nugget nastupuje od roku 2021 na místo kytaristy Ralph Schut.

Přidává se k dlouholetým členům Helmutovi a Katarině Mittereggerovým a Jardovi
Jahodovi. Skupina v roce 2021 oslaví 45 let od svého vzniku. Předpokládáme, že tuto
skupinu nyní uvidíme častěji v Česku.

• Kapelu Gruns 'n Roses opouští po 15ti letech zakládající člen, houslista Martin Burza.

Naopak jako výrazná posila přichází banjista David Benda, kterého znáte z kapely
Milkeaters. Svým příchodem posílí stálé jádro kapely, které tvoří Ralph Schut (kytara),
Tomáš Kubín (kontrabas) a Milan Marek (mandolína).

• Ondra

Kozák pro vás neustále připravuje nový online obsah k domácímu
sebezlepšování. Na stránkách www.atamusic.eu najdete nejen různé video lekce,
školy hry a tabulatury. S motivací vám může pomoci několik nových dílů podcastu,
třeba sestřih workshopů z letošního festivalu Banjo Jamboree nebo rozhovor se
Zdeňkem Rohem. Mezi hráči na kytaru, banjo, mandolínu a housle je oblíbený
program Měsíční muzikantská výzva, který jim každý měsíc přináší jednu píseň a k
ní video a tabulatury. Navíc můžou komunikovat s ostatními účastníky v uzavřené
skupině na Facebooku. Pokud tabulaturám zatím neholdujete, Ondra nedávno natočil
dvoudílné video s vysvětlením, jak fungují a jak v praxi vypadají věci, které se v nich
vyskytují. Najdete ho na www.ondrakozak.com.

• Po

15ti letech skončil v Poutnících banjista a hráč na dobro a steel kytaru Peter
Mečiar. Na jeho místo nastoupí Petr Vošta z Jihlavy.

• Tisk

bluegrassových kalendářů, jejichž ukázku jste našli v minulém čísle BL,
neproběhne pro malý počet objednávek.

• Robert Křesťan a Druhá tráva vydává po dlouhých devíti letech nové řadové album.
Desetipísňová kolekce nazvaná jednoduše Díl první je součástí dvojalbového projektu,
jehož druhá část vyjde příští rok, kdy skupina oslaví 30 let na scéně. Na aktuální
nahrávce Druhá tráva přirozeně mixuje svůj autorský materiál s převzatými skladbami.
(Převzato z www.rockandpop.cz)

• David

Benda (Milkeaters, G Runs 'n Roses), zvítězil 21. 11. v mezinárodní soutěži
World Virtual Bluegrass Banjo Contest 2020. V porotě byl i legendární Scott Vestal
a David kromě finanční odměny získal i možnost soutěžit na prestižní soutěži National
Banjo Contest Winfield v Kansasu.
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• Čechoameričan

Radim Zenkl založil
hudební duo s Ondrou Kozákem jako
svůj evropský koncertní projekt. Poslu
chači se můžou těšit na skladby a písně
z vlastní tvorby obou hráčů doplněné o
bluegrassové, swingové, keltské a
„world music“ tradicionály v osobitých
aranžmá. Oba hudebníci jsou zpěváci a
multiinstrumentalisté a jejich vystoupení
zaujme také méně obvyklými kombina
cemi strunných, smyčcových i decho
vých nástrojů.

• Facebooková výzva Lenky Veselé
Zdravím všechny Bluegrassové nad
šence a kamarády! Letošní sezóna
byla v mnohém velkou zkouškou a
obecně přinese změny, které si jen
těžko představit. Já osobně si o to víc
cením přátelství, dobrých srdcí a naší
hudby. Asi druhým rokem se starám o
shromažďování akcí a jejich propagaci
na Facebooku BAČR. Dá to docela dost
práce a ani si nedovedete představit,
kolik času mi to zabere. Proto bych byla
moc ráda, kdybyste mi v příští sezóně
pomohli!
Pokud najdete něco, co stojí za
pozornost ostatních, pošlete mi na
FB zprávu a případně plakátek akce.
Zveřejňuji většinou akce na 14 dní
dopředu, abych někoho nezahltila.
Těším se na vás v příští sezóně a přeji
mnoho štěstí na vašich cestách!
Lenka Veselá
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Milí čtenáři,
považujeme BAČR za služebníka českého bluegrasu pro jehož rozkvět
jsou klíčoví jak fanoušci, tak i kapely. Tyto dvě skupiny se v našem žánru
samozřejmě často prolínají. Abychom podpořili kolektivní členství kapel (za
500kč / rok s více výtisky BL zasílanými na jednu adresu), uvádíme zde jako
malou reklamu jejich jména a webové stránky.
Album  www.albumband.cz
Blackjack  www.blackjackband.cz
Bluegrass Cwrkot  www.cwrkot.cz
Brzdaři  www.brzdari.cz
Direct  www.direct.webnode.cz
Grassroad  www.grassroad.cz
Handl  www.handl.wz.cz
Maňana BG band  www.mananaband.cz
Monogram CW  www.monogramcw.cz
Od plotny skok  www.odplotnyskok.estranky.cz
Poutníci  www.poutnici.cz

Petr Brandejs
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Uzávěrka BG listů č. 1/2021
je 31.1. 2021. Informace o svých akcích a články do
listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na email
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo
vaše příspěvky podle potřeby upravit. Staneli se tak,
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není
možné vám vaše příspěvky vracet.

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