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Musím uzrnt, že letošníHolčovice byly obzvlríšťvydďené. Čtvrtek měl bý původně pracovní. Je pravdou, že se i pracovalo, ale jinak
se velmi podobal loňskému pátku. Pátek byl naprosto standardní' protože ani Pumpa v Krnově s nikým nepotúa. Kutatého nrívštěva po
koncertu" někdy po půtnocl byla docela překvapením, ale v decibelovně jsme si stejně moc nepokeca|i. Zendovezl spousty CD' takže
decibelovna dělala čest wémujménu.To, že jsem šel sprát kdý wítalo, hovoří samo za sebe.
V sobotu po dobrém obědě byl velk'ý problém wolat všechny na ruástup ph zahájetn Velkého Konglesu, ale trocha ruísilínikdy nikomu
neuškodil4 protoŽe nakonec stiíli všichni docela rovně.
Vellcý problém nastal, k@ se začal cukat kandidát na presidenta. V tomto místě musím všechny upozornit na dodatek ě. 1/99 ke
stanovám o tom, že se president volí doživotně. Tento byl také ihned uveden do praxe ! Není to možná úplně demokratické, ďe
diktatura proletariátrr měla taky něco do sebe.
Pďasí niim vyšlo, odneslo to jen prír krýglů a až ra malé pfizabití a níslednéskoro rÍopeníSříbrného orla se nikomu nic nestalo.
Také bylo ke slyšení několik perfekfirích výmlw liď, kteří měli zakázanou hospodu a šli proto rozrněnit, koupit cigarety nebo dokonce
na zmrzlinu. Ještě mezi dveřmi baru se Satan otďil a pronesl: .' Dva kopečkyu. Pak ho zas bohuŽel nebylo hodinu vidět v sobotu
veěer nebylo stejně vidět úc liď a tak jsme se sešli až v neděli. To už byl vlastně konec piva avšeho. Doď:írn, že cesta domů dopaďa
všem dobře. Možtá i klikatě. Nebo co!
(Franta)
P.S.
Chtěl jsem napsat několik recenzí, ale nemám nic doma. Takže pfiště'

Někteří kamaníď s túubolcým demokratickým cítěnímne zcela soulúasili s volbou Pavla llartla doživotním presidentem,(včetně Pavla
samotrrého), jelikoŽ doživotníbyli pouze diktiítoři' různígenenílní tajemníci, papežovéatd. Po ďúédnutínedármo wedeného filmu o
soudci Roy Beanovi však veškeréÍuímitlcyustaly.
(M.J.)
P.S.
Během Kongresu jsem zaslectrl niuo1 že by mělbýt pan president po smrti prohlríšenjiánským Bohem.

Za pohled z Georgie, kteý jsme použili na obiílku děkujeme Janě }Iradilové.
Luděk Seďáček mrá syna _ gratulujeme jemu i rnamince.
Po ďouhých přípravách jsme konečně pro děti zorgalizova7i ýlet do lnrželny ve Světlé Hoře. Děti byly nadšené, hlavně když při
odjezdu vyprášily při koulovačce or1oú kožich. Zato, jak se dětem obětovď, mu paťídík. /Ta Světlá Hora je obec, u které bývá
v TV blocích o počasívětšinou uváděna nejnižšíteplota v republice./
Spolek nepřispěl Pumpe penězi na nahníviání CD. Ned.ívali jsme totiž Gen.Lee ani
Ale pustíme ctúup na Romanovo
^SÍeÍsonům.
,,Mlejď. ve Hřměníně.
Pumpa 4. čenma v Krnově bohužel hrála kvůli zdravotním problémůmbez Michala Němečka, i tak pý byl koncert dobý,
Pod kříďy Spolku v Bruntíle působídvě ,,sekc€..
rybrířslqá (alespoň prínové nesedí tolik v hospodě) a dffiová (lepšík@ dělají
fajflcy, než kdyby si píchali).
Stříbrný orel byl v pondělí po RoHo ve Z|ínéna Deep Purple, dědci se pý překorrávali a zlrrk byl špica. Noviny které to chvátily
nelhaly (článek Jindry Vobořila o loňském koncertu D.P. v Praze bude někde dril).

-

Užívejživot ! Stejně znéjživnevyvrízneš!
Alkoholikje teq kdo lypije víc nežli jeho lékař.

propil ke střízlivosti. To je normální, to já už dělárn roky.
S cNastem se musíšnaučit žít.Je to dřina - hlavně pro rodinu.
Alkoholu je trk mnoho a ěasu tak málo.
Té už sctuízíjen naťítna fialovo a drát na lrrk Zvonec.
Znásilnit vlastní manželu - to je přece jako kdybych si ukradl vlastní peněženku.
Nech něco venku bez dozoru - a lidi dokurví všechno.
Já si nepamatuju jména ani ksichty. Já si už pamatuju jen blbiny. Sem jak pďítač, mám uŽ plnou kapacitu.
Sněhovým jazykem nic nevylížeš.
V zimě je to jina\ čímho nrríšmenšího, tím při mďení 6ffi užiješzimy.
Já kdybych vypil pet dvanáctek, takjsem na švot. Tak to dělríšdobře, když vypiješ osm řezanýchjedenrictek'
Naposled v hospodě s babou. nebo alespoň letos'''dvojruísobná útÍatapolovičnísranda.
Promluva k vlastní slinivce: Sekej dobrotu, nebo tě necluím vyříZnout a skončíšv lcýblu mezi potratama.
Já jsem se
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to jako prír minut Původně jsem tam nechtěl jí! ale vy'tríhl mě Martin Gembický, který měl lístek pro
wou skorochoť a té se nějak nechtělo. Zaěalo to tírrL že jsem těsně před odchodem zůstal 40 minut viset doma ve výtahu a byl jsem
jenom v košili. Nikomu to nepřeju a podrobností vás ušeřím. Dnes už jedině pěšry! Katapuh zaěa| tlm oťesným t't"'ity. a čistým
a1t9m Ritrovy věčně rozladěné kytaly' Měli na to 25 minut akdyzuž hráli prvni-pisen ait rt'o't hodiny' říkali.jsme si, že si ten čas
takhle blbě vyplácají jedinou písní,ale oni pak zahníli ještě ďvě. Rílla se v tom hÍabal těma zpocenejma prackama , zpíval immer vére o
cihlu nížakýž začali z:pormlovat, šel jsem si raději pro pivo. Kďyž jsem se uáti|' hnáli už skoro ítrar-time. 2x.y11k svého bloku
vyplnit olda voláním _ My nr:íme Dědka - vy rnáte hovno! a pak už konďrrě Kataputt mizn||
Na .SÍaÍzsQuo bych asi v ávotě nešel i kďyž proti nim vůbec nic nemám - naopak! Ted' jsem ale velice úd" in jsem je viděl.
Kvalitativní rczdl|mezi nimi a KaÍ'álry byl asi 500%. Rossi přišel a povídá - Do you feel all right? Jóóóó! ! _ méh, odpověd. bt. st'itt
řekl Rossi zklamaně a už to jelo! oni taky nejsou ádní vyjímďní zrtváci, no ale to byl požitek' Suverenita a intonacé, to je áklad u
big.beatu. Nemrí to slabinu a jede to jako stroj. Tady se teprve projwila kvalita aparátu Prír malých beden na
Ň - takže bylo vidět a
slyšet odkudkoli a zvrrk byl po celý voěer dokonalý. Jenom pro ilustraci . hrráůi asi hodinu to woje a najednóu si vyšlápně Rossi na
forbínu az'atlnje sólo jak Satriani| Tady je vidět' 90 v těch lidech skutečně je. Talry technika polrrďila
- ádný krábičky na zemi všechny efekty jim už posílajído kytar vysílačkou.Šelbych zase!

Trvďo to čt5ři hodiny, ale uteklo

Párplovénemělislabinu.ZnoýchvěcíhnílijenomtřiajinaksamálahůdkaTenzvuk!Atyýkony!

ŽtanáÍleval

Jednotlivosti nemá cenu rozebirat až na Morseovku! Ten hraje celý vďer ětyřiašedesítiny - ovšem ne samoúčelně!Dnes už je opravdu
k1taristou kosmické urovně! Yycházi z Blacknrooreoých sól, protože to jsou samy o sobě písně, které si každý už dneska pohvizduje
- a on je jenom rozl'ádi a zdobí. Měl tam i svojí exhibici _ takovou pseudoklasickou skladbičku' kde ukázal techniku u nás zatím
zniímou jen z doslechu. Nerruím slov a tak končím!
Co se nás ýče, vypili jsme asi sto piv a chudrík Martin vstával ráno v pět do pr:áce.

Jindřich Vobořil
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Napsal Rusý Russel pro říjnové číslo,98 časopisu Guitar Player.

V roce 1994

se pokusila čveřice v€te{nů doprov:ízejícíchjistého soulového zpěváka o jednonázoý projekt. Kyaristé David Grissom
a Dave Holt . dva z nejtěžšíchkďibru austinské rockové scény byti pnávě na soupisce místrrí legendy jménemJoe E/y. Grissom po rři
-

roky potuíněl mašinu Johna Mellencampa' a obňžB| #ace sAllman Brothers. Do Holtoých zÁÍezťl- tla řemenu od li'tary patří i rok
s Mavericks a přeďoutuá trrrné s Carlene Carter. Společně s basistou Tommy Shannonem a bubeníkem Chrisem Laytonim
''etaejsi-i
é|eny Vaughanoých Double Trouble - ďormovďi spolu se z1ěvrákem Malfordem Milliganem k'aptu Storyville.
Jejich debut ''The Bluest Eyes,. / November Records / si vysloužil uzÍuáníhudebního tisku a schtamstnul i ocenění na 1995 Austin
Music Awards. Mezitím se členovékapely shodli na torq že band má bý band a to zmnoha důvodů.Hlavně proÍo, žn byli příliš
zaměstruívríni na nesmyslných nahnivacích sessions různých workoholiků. Kapela se odmlčela po vyd.ání desek uA Piece of Your Šoul''
,96
z roku
a nedrívným ''Dog Yeats'' / obojí Code Blue /Atlantic /.
Zatimco runě působili jako sidemani, jejich vlastní kapela Storynille vyniHa nezaměnite|qým soundem a knísnými funky groovy a

lúavně št'avnatými písněmi.
''Nic se nevyrovná lozkoši hnít v kapelď', fiká Grissom přewědčivě 'Nemůžusamozřejmě pominout čas strávený s J. Mellencampem.
Hodně jsem se tu v muzice naučil a ještě vydělď spoustu prachů. Když jsem toho pak nechal, věděl jsem, že mus-ím Z21éítdě|atto, prď
jsem vlastně začal dělat muziku - dělat vlasbrí muziku s vlastní kapelou'''
Grissom to dělá po wém. Na desce ''Dog Years'' pouál osm růzrrých apaÍatur a řicet lq/taÍ _ hlavně pak Gibson dot.neck Es-335
z roku 1959. ''To je něco jako stradivárky.., říká Grissom. ''Na cesty si jí s sebou ale neberu''.
..Já
mám jenom dva apaníty,' říká Holt. ''Jinak na nahrávku použiju všechno, co trochu slušně zní a přiměřeně ladí.''
Ačkoli Storyille nrrí požehnaně zkušenosťa znalost studiových triků, kapela neexistuje jako ukázka někdy až děsivých schopností

jejich členů.
..Trochu
zzěinámttbirz;tz technil<y, kten{ je hnacím motorem některých projektri" fikí Grissom' ''Vidím hodně lcJrtaristů, kteří skvěle
kvílíwé sólo, ale akord Gdur zahnít neuměj i. l:N.{Ložná že jsem nekritický z pohledu wé zamilovanosti do psaní písní.To je obrovďcý
'
dar mít kapelr1 pro kterou mužeš psít a nechat ostatní spoluhníče přinést do písníjejich vklad a jejich osobnosti. Já doma nejdřív
qtobím kompletní demosnímky, lrÚeré obsahují i sóla a výplně. Pak je pustím klukům, abych se ujistil, jestli se jim líbí.rdýž se
roáodneme, že píseň nazkoušíme: já hraju pouze hrubou strukturu na šparrělku, aby si každý mohl najít pa1q který mů bude vyhoíovat.
Učil jsem se to ďouho _ že totlž lidi píseň baú víc, když do ní přinesou něco svého. Takže se snažímďeilouct oó nictr za každou cenu
woje myšlenky.''
Grissom naštěstí nemusí litovat, co mu do jeho písníhraje jeho parÍrer. Jsou to velmi ruápaďté věci, které často Íniři až za hranice
progresír.rrího rocku. ''Já vynistal s tiitou a dvěma bníchy a všichni jsme hriáli na
$tar5/,'' filGí Holt. ''Já jsem se do parý mohl zapojovat
jedině doprovodem. Ale to byla odjakživa moje oblíberrríčinnost. Dodneška mě víc rozhýbe starý rytmiclcý doprovod Bo Diddle1n-neili
sólo.''
Intenzívní koncertování storyviue se na chvíli zastavilo, ale oba lq/taÍisté se snaž udržet si kontakty s austinskou scénou.

llD1xl'é - q'olek přáte]. .71žanskéhoaocku, czec}r republ1c||
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činnost Íňy má silné kořený', fiká Grissom. ''Tady nikdo nestaví zdimezi styly _ každríkapela rnií přece svuj styl. Storyville je

jenom jediruí a takhle jako my jiná kapela přece hrát nemůže!''

Přeložil

Pro říjnoý Guitar Player

,98

a vlastními postřehy

doptnil Jindřich

Vobořil

napsal Art Thompson

Četa me ďouhý derL když jsem se úplně oddělaný nechal v $t ráno ve wém neworleiánském hotelu vzbuďt' Přemítal jsem o koncertě,
kteý jsem před prír hodinami dohrríl. Můj otupělý zrak civěl na polospícífigurinq ktení se zntta|a na mém gauči pfiřel kteý si hr po
všerejšíshow ustlal a ted' mu bylo zle. Já spal jenom ři hodiny a čekal mě krušný den. Po poledni jsem ňct v Něw vortu.s3eanany
roáovor s bojovnými braly Robinsonovými z Black Crowes, ktefi pnávě dodělávali svůj čh.r!ý počin u Columbie s titulem ''ÉyYoú
Side''. Crowes teď črástďně uHidili svůj dům a pfustěhovďi se do stríje wé vzrůstajícípsychedelicke image. Psychedelické? Jol

Na loňském Furthur Festival turné projevila kapela wou náklonnost k jamovríní a notovala si s ikonami_hippie éry Hot Tune aRatdog
(vedlejííky Boba Weir4 lqrtaÍisty Grateful Dead). Ale to bylo včera a ted' je tď| Crowes se wátili do rockbvého Mjemství bež
lq/taristy MaÍka Forda a basisty Johnnyho Colta Jejich dávný part'rík Sven Pippien byl najat na basu a Rich Robinson je ted'
sóloý
hníč- této roli se vždycky vyhýbal.
Bylo pfusně 15 hodin když taxík dorazil do Avatar Strrdios na Manhattanu. Bavil jsem se pnívě s kytarovým technikem Derekem
Phelpsem a vysvětloval mu proč jdu o dvě hodiny později' k@ vtom se rozlétly dveře a do studia vhhli oba Róbinsonové. ovšem zďili

se být v dobré nríladě.
Po stuďu se nesla vůně *kaďd|a". Její nejhustší koncentrace se nactuízela v největší místrrosti kde byly bicí, k1ívesy včetně historického
Mellotronu, basový aparát
stůl. V menší přilehlé místnosti se nacluázely Richovy apaIatury a jeho slušná kytarová
kolekce. Rich a klávesák Ed llarsch ještě dodělávali playbacky a tak jsem měl hned možtost slyšet piír nových písní. Zatímco z beden
hřměly kusy jako ''Kickin,My Head Aroundu nebo ''Horsehead'', já si postupně uvědomoval prď jsou tady všichni tak nabití
optimismem. Písně pozitivně rozechvívďy mou páteř. Veďe Chrisova neúprosnéhozpěvu tady byla ruídherná Richova slide lrytara
pemé ri$ a sám tón lgrtary byl velkou udiílostí.
Věci se zdárně v'Yíjely pod dohledem producenta Kevina Shirleye (ten produkoval i "Nine Lives', odAerosmith),
Hned jak Rich vstoupil do místrrosti, kontroloval jsem jeho Telecastera. ''Použil jsem ,68 Tele skoro v každépísni. Byla to moje první
poŘídÍ''ílqrtaÍa. Pouál jsem jí na první desce a pak uŽ na všech''' říká Rich. ''Má javoroý krk a široký snímač'',doplňuje Phelps. ''Zni
úžasně- takovou kytaru by chtěl každý'.
Rich říká: ''Vždycky jsem si dělal' co chci. Nrím se daří dělat věci koliknít dost odlišné.ono se to vždycky nějak samo podďí. Demáče
posledních dvou desek jsem dělal s:ím doma a vždycky jsem měl přesnou představu jak by to mělo zrit. roeit desku jenom s jedním
kytarovým hníčem- to není novinka pro mě, ale pro kapelu. Znarnenáto trochu jiný emocionální přísfup. Ke konci furné ThÍ€e Snakes
už jsem vědě|, že je tře!1 něc9 Změnit a začal jsem modifikovat wé kyrarové party. Třeba tíÍLželsem přelad'ovat lq/taÍu do
Gdur. A
to i na doprovody. Viděl jsem britského folkďe Nicka Dratrea- ten sice nehraje na přeladěnou k1'12iu _ aje uuito .e
jat hraje a to mě
inspirovalo.
'ni
Na turné si nějakého lgrtaristu najmeme, přece jenom máme desetiletou tradici jako ďvoulcytarová kapela''
( Mě se doneslo, že pro příštíturné By Your Side by to měl být Auďey Freed z Cry of Lwe.)
.Pfipouštím,
že s Markem Fordem byl zvuk někdy dost přeplácaný. Tďíy Ítás bylo na scéně šest. Jenom my dva s Chrisem lyplníme na
poďu dost prostoru Ed s kláv-esami t9ho vyplnil taky dost' ale to byl poříd ještě @ MarkerÍL ktery hrál nbn*top soto. uarŘ u1 aoury
kytarista akdyž měl derr' věděl jak uhodit na liď. Můj ruázor je, že hlavní je fu vždycky písničkaated'co pro nímůžemeudělát uari<
miluje Gratefirl Dead a jamování mu vyhovovďo. Na ''Southern llarmony' Mark přišel a zahtátpár ruídheňých sol. hoto v nďí kapele
Zustal. Já sólistou bý nechtěl. chtěl jsem jen psít písně. A tak to aky fungwalo. p.u''i tun'é bylo skvělé a px
pusobit věci ja1.o
drogy, ego atd. MaÍk hrál fut pryč a vií'lcoval všechno ostatní. Když posloucháš ty staÍšípásky z koncertů' tak
^tay
ke lónci už nemůžeš.
zwkaš se nás vždycky chodil ptrít, jestli ho rní vyhodit z P.A. Když byl střízliý, tak to tytá;izda ale to trva1o vždycky krátce.
Moje psaní se fidí trlavně tim, že nrrím přehled kdo takoý sýl písně dělal předtím. Jen tak se asi muzika muže hnóut áopfudu. Kdý si
srovnáš Missi ssippi Freh, McDowell4 Theloniouse Monka a Joni Mitchett - můžoudělat stejný materiál, a1e k"ažÁý tro uaeu
iinat Nas
nwý basisa Íike.l, žE ''Remďy'. vždycky považovď za dobrou rockovou píseň' ale teprve toyz
ZAčn| s ruími hrát' Zjistil jak je
tajupltt.á. Jinak moje donrící nahnívrání se sesťívá z toho, Že umím stiďarout Play a Record' Víc toho v donrrícím stuďu op-raváu
neumím. }úateriríl pro .'Three Snakes'' jsem doma nějak sbastlil a poslal jsem to Chrisoú. Ten pak pfijel do Atlanty a z.ablijsme to
vylepšovat. Měli jsme snad čtyŤicet písní.V minulosti jsme často fikali - tohle je přesně to, co chceme dělat. Tentolaát jsme se ale
rozhodli svěřit se do rukou producenta. Chtěli jsme slyšet nrízory někoho dalšího a tak jsme všechny ý písně nechali hodně otevřené.
Kevin rrrís pěkně nakopnul. Museli jsme zkoušet kombinace všech možrých apanátů a lcytar. Bylo to jako . pojd'me udělat rockovou
desku!"
Do textů já Chrisovi zásadně nemluvím a ani mu ne@bíám témata Jinak l$/tary si lybírám zásadně poďe zvuku _ rre, že bych je
sbíral. Mfun jich přesto dost a mohl bych o nich ďouho vypnívět. Jďnu rrrím po Ronu Woodovi a jedna byla vyrobena privoane pro
Keitha Richardse. TďCy Ínám nád dvaruíctistrunky. Jsem totiž oMivovatelem Byrds a Clarence white, to byl můj člověk. Dvanáctlá je
droga a kdybych jí moc propadl určitě bych jí cpal vfude. Z apanítůprotuíním většinou Marshally a ve stuďu pak kombinuju
Z efektů používrimDurúop Hendrix +Speciď kuákaďo a stereo Leslie zvuk''.
A pak se do toho najednou vloál Chris: ''A se mnou jsi mlrrvit nechtěl?'' A zatímco bnícha zdvojoval, já nrísledovď tenkého zpěváka do
úsftaníkde se pak on - hyperaktivní frajer jen 59 sebezqpřením pohodlně usadil. Tenhle kluk -io mušela být nočnímůra všech učitelťr
Zeptaljsem se ho kde berejako vyprofilovaný textař hlavní inspiraci'
..Já
nemám žádnou motivaci k psaní písní- já je prostě píšu. Naše písně jsou v:í'žrě zrcadlem toho, co proáváme. občas jsou i bolestné.
To mě celý život fascinuje jak liď balancujou mezi wětlem a Ínou. NemůžešpzrntpÍavou radost bez bolesti. s tím já v texech občas
experimentuju. Na téhle desce jsem chtěl trochu zkultivovat svůj jazyk. Všechno tady je - mě postihl rozvod, Richovi se narodilo ďtě' z
kapely odešli kluci. v textech já nic nerpřednostriuju - nejsem věřící ani ádruí spiritrrrí|ní osobnost. Je to spíšklišé- piš co viďs.

a

jí
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Naštěstl pozrúln co je pravda a co jc |ež. Toh|e si cenim i u svých oblíbených telalů a spisovatelů"
Nčkdy je to pro postucluče Élí'ě
tvÍdé.Měli jsme píseň ,'Virtue and Vicen kde se zpívá něco v tom smyslí v|astně by to mohl
bn
doceía poňoarny život po boku
bývďé manželky a polomrwého psa Já měl ps4 který se utopil v mémbazénua ted' jsem se vlaslně rozvedt..Já
to zpíval ze srandy a
náš buben|k Steve říkď * ty Robc, to nemůžeštaktr|e zp|vail Nechci'maniprrlovat we pocity.
Všcclrn o' co ve mě je. je i na těch
deskách. Tak je to i s muz.ikou' Vždycky jsme by|i upřímnl a tím jsme dosáhli určitéhostrrpně
ve své kariéřc.
I drory v tom sehrály určitou roli. Ty by|ý součástl celé zkušeňosfi. ovšem nikdy jsem na
drogách nepsa| texty. Nikďy jsem nemě|
heroinový návyk, ale napsal jsem texty o tom, co heroin udělat s lidmi ko|em me' Ýe*ina psychedelik
funguje na liď, kteřl jsou na
psychede|ikách ávislí. Kdý si vezmeme LSD a něco natďíme, dnrhý den když pak pos|ouchálne,
to
říkárni ii * to uyctrom si museli
vzÍt LSD, abychom to vydrželi poslouchat Drogy taky z.vyšujl kreativitu. t.idi si
Ihomq',e Dylana,ďe ten umřet cestou
domů z hospody W|riteHorse
Já nikdy.nenapsat krá.něj text ožra|ej' T9 až 'o*anti^it
druhý den v kocovine. raz*y'me wůj rituál, někdo
dobrý - někdo špatný. To se pořád měnl. Kdybys mi pJed
6ti rcty řek| a6ych by| ve studiu ve 13:00 stříz|ivý a maka|' tak bych si
mysle|, žr jsi se th|ázttt|. vůbec si třeba nepamatuju jakjsme tďiíi "southóm uármony.'.
iehdy jsme si *l"nt mysleti, že abychom
něco k|oudného stvoři|i - mus|ntc být našrot. To se zrnčniÍo.Ted'už si nedárn kař'dý denlointa,
zarímco ďlv jsem truiit zl.noain denně.
Pořád mi to voní,'ale priority se znrěni|y.
To, co p|šeme s bráchou je ve|mi spontánn|. A když jsem moc rlafoukaný _ fuch mě většinou převá|cuje
nějakou lepšíme|odickou
!i*q". Je to pořád stejné jako |dy| jsme byli ma|í. To je rak všechno _ jo a ješ|ě jednu radu! Mys|ím, že dneska už si to můžudovolit.
Nikdy tě nikdo nebude nutit s pistolí.r1 h|aly podepsat neJa*ou sm|oulu..Všec]rno si musíšpořádně
promys|eti vrly"tv se nějaká cesta
n.rjde. Jeden z dwďů prď jsnrc by|i strašně
- á lioi si mys|e|i,.že je to
byt
t"n'
že jsme si mys|e|i' že hudba je
powátná. K@ jsmc s€ pak a|e do |oho dostali,
jsme, že pro ty cniaptý
oyacian4
prachy
a
kouřej
doutníky jsme jen obyčejní
lroubové. Ncjdříve rnus| č|ovčknaj|t ccstu proti.zjistili
té urputné aroganci.hudebn{iro "opnt.y.lu. r.o je taky jeden z důvodů, prď lidi začnou
brát drogy. Nasere tě,že těmlr|e |idem je jedno jestli prodávají áesky nebo Toyoiy. rá<ua
6i n'i*i u,,,et"" a mrzika ie pro tebe všírq
můžrbyt zrovna toh|e devastuj|cí' Protožr jedinej na kolto tyh|e věcl dopadnoil jsi ty.
Je to tvoje muzika a ne nějak.ýc|r účctníchncbo právn|ků| Mus|te udětat něco u"it.yt.n a dakázatto! Nazdar!

T1l*

*'ol!

".g**

přeložil

a

doplnil Jindřich Vobořil

Vitaj presidentel
Ty k|uku mcxikánská to ti p|šu já' divoký stalelek Go|is Go|áň, Msn|k a lyná|czce ze samého
srdce Spojených alianc| Valďského
vojvodstv|. Křest našíz.bntsu novéj p|atně .... By| bych ve|ice rád a dnul
pýchou, kdybys na té|o :ia.[ji ůrnéjhromadě i se
!r9ň.'9
svýlni pďetnýrni cabballeros a companěros nechyběl. Samozfujmě, že oMóbny
aopis..
zÁvažnoua dů|ežitoutématikou z.q|lám
ao
gňzz-|ymu Z,cnovi Syrovému, který je sy'ouůišt ncž samá uál"s.i**
sbrému
'tffi . . . .
i
lany

'
Protože už mi ponra|u račLnádoc|úzet slřelný prach a náboje, budu muset pomatu konúq
"y.ondtko.
neboť moje ces|a je d|ou6 a trnitá a konč| na
mexickéj hranici. Pozdraluj všechny spřízrrěné jižanskéduše, trere po*el na sr,é pouti lÍmto
slzar^ým údo|íma véz, žn náš čas teprve
přijde I
Kontakt: Pave| Go|áň
ÍeL a65|/65205l 6.00-9.00 hod. 2l.00 24.00 hod.

-

(slďeček Goláň)

Křest dnrhého CD Stetsolru by| ve|kolepý, va|ďsky upř|mný a lr|avně nekoncčný. .I.i pazriři jsou k
ncutaluínl. Hrát z-ačali vočer v osm a
při střídán| niz.rrých variant Stclsonu a Vojvody,.k9y
pódiu jen minimáině měnili ňuzjkanti, produkci ukončili ve ět'Ťi ráno.
ry
D9T9.a9 pub|ikum, pro které už je Ste|son stejným folklórem jako cimbá|ovka, bylo samozřejmú
a spolková de|egace mu
zdařile sekundova|a
"fi"rne

P

(P.H.)

Cimbálovka Rock,n Roll už vař|.
já na z-drav| připíjám vám všerrr,
na pas|nku
l ašský

va

křesá

m|ad| stař|,

I'ť,l".liff :#,'"

a ty muziko hraj I
Neloz k doktorovi,
raclši halůz.kovej daj

*

I

(s|ďďek Go|is Go|árl . básník
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.!í'anstého rocku' Czcch rc1rubllq,,

.,

a

wná|ezce)

ffi@
Když mne před několika měslci požádal kamarád'
-!i bych mu nepomohl zmapovat
sedmdcsá|ých |e! nnnys|e| jsem si , že
'/"ze k1erých jsem.vyšel u" Lte"y"hhudbu
se obloukem vrátím nostalgicky zpět ke kořenůrr1
jsem shávil nlI.otit iet Musírn poděkovat
Frantovi a Pavlovi a jiným ,'nejmenovaným, ktcř{ mi vyšlt vstř|ó a půi8iti mi" ocslry t&nro lct, abyclt
dotyčnórnu kamarádovi ponroht.

Při nahrávánl mne ovanul dech těchto let a já si zavzpomína|. Nervová souslava, nrazenn tibe|skými rntsaňi
a ticho meditace vystřída|y
PUn"PLE, BLACK SABBATH, URIAI{ HBP, I-ED ZEPPELIN,tdy i kvčliny v tvgiinectctr
útranuy
:T:::.Ťp.'1YS1DEEP
stranou. Rika| jsem si, že je to věc dočasnáažnto vydržJrn. Duch tóto. lrudby však na nějakoň
'"
dobu píwláď iiau"rrzponúnaí.
Internet fenomén našl doby'.mi pomohl vpravit se trochu do nosla|gic to oouy a poskytl něco
málo informací, které ss vám
prostfudnicMnt tohoto příspěvku nablzÍm. Je|ikož nenúm novou scénu,
ns&rrýclr
pák", které mne naučily tuto
Rát'ut i,.* 1b n*inm"n
httdbu pos|ouchat Sdí|iln stejný pocit nížruvedeného názoru mi neznfuného písate|á,
žr ta doba je již pryě,poáobně
jako léta květin a
,.
Woďstocku' ale vzpomínky zůstávaj| a kapely vznikajÍ a zanikají a tak si tu lrudbu co nejčastěji
ďpňguj(..
V|adimlr Hradi| bývalý mlstopresident
'

ť'ffi*rfimfiffiď"*r

Ntprr|
Neprr| : |íffrn
Bďrn Arden
Árden

|116|98

ryqrryRN ROCK je

možná jeden z nejv|ivnějšIc|r druhťr hudby, která existuje. Ačkoti výfu jeho popu|arity v pos|ednÍch letech
okolnl huďbě. Možná jeden z nej|epšíchpřík|adů jc v country. Ačkoli nčklerá country hudba se ve|mi
má|o podobá soutlrern rocku" je to př|nro potgm9k
ryckové fonny iéto tri'aby, zváné southern rock. I],avis r,rltt ie jantm z umělců,
kteř| jsou velmi ovlivněni souilrem rockem' Ačkoli hraje standardnl counlry me|odie, nú také písně, které
.. oe* ilač| do hlaly a
některé maj| těž}ý bluesový sound' Hodně jeho t!'t! ." i1byvi tématy, která jsou v|astni southcrn rocku: pitt'
střelba" žerry atd.
v jedné p|sni dokonce nrizna;a jg|3l
'lo"e,
Sk|adbou ',Put Some órivc in Ýour Country'' Travis přimává, že
mi|uje wou zemi, ale
|aké miluje vliv southern rocku' ŘÍká : 'Já stále miluji s{arou zrmi, ncpadán před ní rla
koten4 ale proklÍrrám to, že chybí Duane
Al|man Přeji si, aby byl stále zde.'' Tolile je pocia Drrane Alimanovi z Állman Brothers Bandu
kteď |ragicky zahynul při
notocyk|ové luvárii před nčko|ika lcty. Tritt phzslÁvá, ž,e jeho styl vychází pril<opniltů jizansteho
roct.u.
tlotonce udělat velmi
dobrou verzi nRamb|in Mann, ktcrou náhráli Br. A||manové' Southórn rock je tedy všuie je
a
dobře, žc mťlžebýt dokonce i ru counlry
k|esá' jeho vliv je viděn všude v

"lly

z

scéně.
Tolik tedy úvodern a tak vám tedy předkládárq co jsem načcrpď běhenr své|ro'týc|enního pu{ování
po ln|ernetu. Jako bývďý jižan jsem
zaměřil wou pozornost nejen na staÉkape|y a jcjich novou tvorbtr' a|e i novácky na scéně
i kapiy, trcre rrň;í jen jižanshý rock, ďe
ttejsou e jihu. Vlr[ žp všechna pozornost se soustředuje ná novou superkapeíu southern
rocku,

Á l l stgrs a

takžr začrru hned buthern Rock

jejich novinkou.

,ffi&ffiffi
Southern Rock Á|lstars - nový objev na jižanskéscéně koncc 90.|et, ďnože z,námých
twrců twdýclr kytarwých riflii jako Blaclcfoot,
Molly Itattchet a Rossington Rand. .s. R. l tvoř| Dave H|utrck, Jakson Spires, Jaý Johnson a Pete
Gcddes, Ťenro č$řl|stek je znovu
z,pět a jejich twdé kytary dávaj|jak novou z.načku již:nskému rocku tak' i novou
rráladrr. Bourajl pódia bleskem
\rtar' bic| hřmí a
'
drrn| basa. S jtžanstcým rockem, který je j|m v|astní, e|ektrizuj| pub|ikirrr
napřÍčU.S.A , k,uthein Řock Át1stars
.
vydávají
'
v červenci
wé první CD, ruzvané ''Crazy Again'. Nerú pochyb, že p|sně na ňmto albu naLíttnou čerstvý a nor^í

'"ul.

Co ř|kaJÍ lrml muz|kantl ?:

Jo.hnso[ "CD se jmenuje,, Crazy Again.." !t! ve výrobě přes rok. Jakson a j{ spo|ečně sklávesis|ou Radio Tahn Martem
Rayem jsme rra něm začali pracovat v srpnu 1997, a|e během 9 měsícůjsme Dixíá Áistars
rozpustiti. Některé z pimí, které jsou na
cD. lrlr původně p|ánovány jako demonstračnl pro Jacksona a některájako sólo projekt pro mě. Zarnýš|e|i jsmó
oslovit některé z
našich známých' aby se pod|le|i na těchto nrc|odi|ch a
jsme uspořádali 5 přehůvek. Jackson a já jsrne
v6ě|i
po premiéře, žr
už
'tak
jsme uděla|i něco, a že
pravý
to byl ten
čas, který přivcdl Davelro zpčt do pohybu a tak vznik|a nooa ta1rcta.
a tak jsme se moh|i dát do nahráván| tohoto CD'

r.i"

priser pďátkem jara

Drve: 'Nwé CD je prac| celého týrnu a jsem nn něj hrdý. Kď-dá plseň na tonl(o novém
CD ukazujc sku|ečný výkon kažléhoč|erra.
obzv|ášt'poukazuji na spolupráci mezi mnou a Johnsoncin rrr kyrarách. většina skladeb je .yt*i"ty
oricntovaných a já se již těším na
dnrlré album.

Pete: 'Mys|ím si,

žc hďně

poslrrchačůbudc pfukvapcno, až rrslyš| ',Crazy Again'.
rnprvé. Ncjvicc lidi samozřejmě předpok|frtá, žc
v|iv tam je, to{o CD s konďnou filur''ofu pr"ostavrrje obraz k.ďdénó nuoeunn<a 1,k, jak
.qqič''!jižanský
by jej posluchačincočekávati. Mysl|me si, žr budou příjernně překvapeni.''
Jnckmn: Mys|ím si, že budc těž}édát toto cD do šuptíkrr jakó určiý druh hrrdby. Je to nlznorodost rockoqých
sty|ů, něktcré kusy jsou
vc|mi těžké'Jinéjsou melodické a v datších jc smutrú rú|ada' Takie něco pro Řažiého.
us|yšl jižanský rock. Ačkoli

nD1Íiá - E'olck přátcl

Jlžanrkátro roctu. czco}r rcpulrIíc|'

Tolik tďy říkají meďa Myslím, že nezaškodí přďstaút jďnotlivé
ďekívat.

Basová kytaÍa _

hnáče a

jejich hudební vývoj, aby jste si dokreslili předstaw, co

PETE GEDDES

Ikril v kapele The Lester Chambers Group, později za7ožll v NY trio The Buster Cherry Band apusobil
ve skupiruích Fortunte Sons aThe Whiskey Band. Pete také spolupracoval a psal s Leslie Westem.

Sólová kytaxa' zpěv, producent, skladatel

- JAY JoHNsoN

Johnson byl členem Rossington Bandu a Radio Tolqlo. objevil s na,,Lynyrd Slynyrd Tribute Tour'' v
roce 1987.88 ana,,Lynyrd Slqlnyrd Video Movie'' filmu ztumé' Také pro Rossington Butd napn|
''Losin' ConÚol'' a ''Returned To The Scene of The Crime''. IInil na lq/taru na kritikou sfihaném albu ''
The Right Time'. od Etý James.

Bubeník, sHadatel

.JACKSON sPIREs

Jako zakládající člen Blackfoot, Jakson spolupracovď

na

''Highway Song'' a ''Fly Away''

i

dalšfun

mateiálu BlaclcfooÍ od roku 1975 do rozpadu kapely v roce 1986. Jakson také působiiiato stuaovy trnie
s umělci jako Benny Mardones , Phil Lynott z Thin Lizy a také s legendami Willy Dixonem a Albertem
Kingem.

Sóloválq.taÍa'

zfiv . DAvf EI,I]BEK

Dave zďožil Molly HatcheÍ, spolupracoval na sklradbách jako uFliÍtin' With Disaster'', '.Gator Coun!y'' a
''Beatiť The odds,' atlantn;teriá|echMolly Hatchet z|et 1978-1984. Dave byl také přďstaven v různých
megaňnech jako GuitarPlayer aRolling Stone..

a že jim svědčíPokud i takhle bude vypadat hudba, budeme se mít všichni dobře.
Nezbývá' než se těšit, že prínovéněkdy navštívíEoLČoVIcE !!!!!!!!

Vypadá to,žepánovéjsou v pohodě

|lDixÍe - spolek přátel .7Ížanskéhorocku, Czech republJ.c''

A můžemese posunout dá.le' M.ýrn favoritcm byln vždy tahle nlže uvcdená kapcla.
Potom, m Rlck Med|ocře nastoupi| do L7ttyt.dit..by|o.mi sm||lno, protož-c jscm vždy obdivovaljeho
lrlas a raky zjev. No, viděl jsenr ho
naávo a v akci, a tak mi to do konce života musí stačit.

Tak toh|e jsou zatím posledn|ilba Blackfool- a co o niclr plšou'..
'..
24.února l998 King Buscuit F|ower lIour Recon|s vydala rÁmamkoncertu Btackfoot.Live
at the Pa||adiurn z lo.srpna l983'
Tento nádlrerný záaum uvád| Rickey Mďtocka , Greg T. Wa|kera' Clrarlie l{írgretÍa,Jackson
Spirese a Kenna.Hcns|eye. obsahuje
sk|adby jako nTeenage ldol'', ''Train Train, kapcla se dokonce blýskne v írpravě tňalcion*tu (}riah
IIeep 'Easy Livin'. lahrldkou je l0
minut a 2l l'teřin škvě|á "Highway Song'', která je protožrna dlouhým vailranlnr sólem Hensleye,
aby ji Rick Medlocke zakončil wou
dravou kytarou' "0n The Runn a ''Fly Away'' uzaukaj| zhudebn|ho
1loh|edu toto náďrerné CD, spolďně se studioým bonusem "Living
In the City' Skutďným korrcem je l7.tj nrinutový mz,hovor s fuckey Med|ockem, ve kterém
hovoří o wém otci šhortyn, proč nebylo
ve StáÍech vydáno a|bum naz.vané.prostě ''Highway Song'' a co
děln v kapele. Na druhé straně rcměkou|e vynrkovďi Japonci se 4
CD boxem Blacl{oot, nazvaným *GiÍnme' Gimme, Giňme'' , vydanýnr
'e
společnost| tost Horizon. Boxed obsahuje jak studiovky z
oWobí éry kape|y , tak živáky z |et oko|o 1980 . 83, prostě japonci tam nacpali skoro všeclrn
o, co Blackfoor r,ydďi. Perlou na disku
č.4 je alnrstická verze 'Highway Song'' z koncerlu v roce 1993'

řffieffiř.ffi
]alúe lraxela mne zaujala.wou fúel counlry a rock1

v

scdmdesátých letech' kdy se dosta|a na špici. Pak jscm ji í.ratil z doh|edu.
Pánové a|e hrají dá| a vydávajl^túť.d:.F. Poslednl dvě včci se jmcnujl ''Face Dówn-In The Blues''
z roku l998, která je první novou
nahrávkou M.T.B. od roku 1993. Údajně se vracÍ z.1ňt ke kořenům, óbsatruie novori verzi
''Ra|nb|in,,
a..*ú, |etošní,se jmenuje
'Gospe| Áccording To M.T.B..'
"

J1tgj.iranskáčtyřka se vobs.rzenÍ RickReames,RobClay,JimboClrapln'rnaDougJoncs poÍka|a na vysoké'škotevClemsonv
Jižn| Karolíně v roce l994.Skrrpina lryda|a živý-EP ''Squeeze Me'' jako. |ern| oar í{m fanouškůnr,
obsahuje verz'c nerrydaných
nahrávek a 2 |ive verzr jcjich sk|adcb z dcbutovóho a|ba ;'Rcrl Cly }Iaňest'' .Co jinýho říót
jscm
o kapcle,
registrace, třeba se k tomu dostanc|e.

Reccnzc

ď

hterou

neslyše|? Takže aspoň

Kristy Baskcrvi||c (pozor, rcccnnúc icna tl

Uznávám a líb| se mi soullrenr rcrck, a|e po pos|echu a|ba byla moje drobná ga|anterie hudcbn|ho
vkusu podrobcna z*oušce.
Vjem z tohoto alba se mi jev| následovně : člyři m|adí ch|api z jint x''oTlny vyrazi|i pfudst'avit
novú značktt hudby, anámou jako
nSolthern
nSoulhern
m"!. '. Celý pojem lo|tcllo nového
rocku" mnč vc|mi vňrsit a nk lsern otevřc|a .Red Cty llarvest',, da|a jej r|o
svého CD přehrávače a zbystři|a po7-ornost' Jako prvnt skladba přiš|a ''Come Undone'., k'terá vstoupila
do vz.duchu, a já jsem zjistila
žr je tam něco, co
lomto novérn ''Soul|rern.rocku' nesp|rlrde p|ně mé přcdstavy' A|e nechtě|a jsem hned zavrhnout toto CD pro
jeho prvn| píseň. Vypnula jsern toto CD na chvilku za |lm úče|enr,abych dovoli|a Ciavin, Melon
oatfulit;ejich pravdivé hudetrú jádro.
t.o!o jscm si byla dobře vědoma faktrl ž'.e n|klerá CD p<rrrz'e začínaj|velnri slabě, ale pak jsorr *l..,tecng prtiemne,
iesttire jim je
dána řádná přlležjtos|. Přestala jsem rnyslet na prvn| p|seň v naonii, že náslďujícl sk|adby naiom-budou
|épc'
K mému překvapenl však z}ytek CD by| urovna tak z}|anránlm' jako první píscň' Zjisti|ajsem, že mně Cravin,Melon velmi
roz'čarovďi oclou myšlenkou ''Southern rocku." ale nemoh|a jscm dát ruku tio ohnů za ro, p".oc mne
atbum z}tama|o
Insrumentace ďba byla ve skutďnos{i velmi dobrá. Boha(é akustickó kytary oaly poiaat
hrdby témčř obeznámcný, domovský cit.
Voká|nÍ stránka a|ba neby|a také špatná . ve skttečnosti by|y jejich h|asy velirri silňé.a
ve|mi jasné. Poprnvdě, hudebn1 kvalita je dobrá
a nepřišlo mi ani na mysl něco špatného'abych se vyjáctřiía-nesouhksňě s ''Red
Clay Harvist''' ale prosrč g.m bylo něco tak velmi
h|ubokého, ře jsem mě|a stá|e brouka. Rozlrod|a jscrnie vydďet
Jnslouclrat, abych moír|a stanovit přósnč' .o io úyío.
Po několika l'|ce pozorném pos|cchu jsern konďně dospě|a k náznru na uRcd ilay Harvesto.
Pímě rr.a albu, i t<dyž byty dobré hudební
kva|ity, m mi zr|ály všechny známé . rnožná také hodně známé. Předevšírn mkó proto, - žc abych
se dostala, na jádro tohoto ďba'
muse|a jsem se cvičit v ignorován| masky pojmu nSou|hern rock.,'
"Southern rock" Je ve skutečnosti pseudonymem pro coun|ry hudbu. Nechápejte mně nesprávnč, nenapadám counÍry
hudbu, ďe pouze
n.inovační'''
ukazuji ná fak|' že ona existrde a modernl formy z n| nemohou up|atňovat titu|ý
'.nové" a
Kdy|. jsem se konočně vzrlala páírání po novém a inovačn|nt nruku, uvědomi|a jsenn si, ž.e pmbléIn
Crqvin, Melon byl v tonr, že se
zJcjmě nemoh|i dohodnout na jďnotném soundu, který by jinr byt vlastn| a jedindný.

v

{'.*i
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l

Mnoho p|snl Cravin, Melon z,ní jako p|sně, líeréjiž byly zptvárry jinými skupirnmi. Občas jsenr naš|a schopnost pojmcnovat jinýnr
titulem a umělcem sk|adby, jejichž r.ryk nrěl přesně jako písrrě, kÍeréjsem posiouchala rur "Rú Chy [{arvcst.
''.
Je možné, že moje nároky by|y příliš vysoké, a|e já jsern od|oži|a .'Rcd C|ay Harvestn s ve|ňi rozdílnými pocity. V hudebním
pnlmys|u' kde kvalita originálu určujc, zda se prďá nebo neprodá, ''Red Clay Harvest'' jďnoduše ncdosáhnoú
ničeho.

't&ilď
Tah|e kapela pocházl z jihovýchodu U.S.A.

a h1aje ú{ajně v|c než jednu dckft|u. Nabizejl široký zábčr ď mnziky lypu Patsy Cline k
Led Zeppelin a pokrývajl všechny body uprostfud . Základenr je jejiclr originá|n| hudba. S-kupina píšcvětšinu weno
ílastn{ho materiá|u
s.'pomocl prutel. Maji Šmlouvu s Comstock Records z Ariznny. ktcrá vydává a ďstribuuje
.'eiictr tturtutl v Evropě, kde jejich CD
l'Faraway l-ook hrají pravide|rrě rozlrlasové stanice v Dánskrr' Francii. a Ang|ii.

ffi
Jatu9kapel1snadpřežijevšec|rno, |akžn,z. CD nic novllro, porrze opčt kompi|ace,'Myco|ogy Ánd Antho|ogy'. a okrajově jenvidco,
které přinášÍ zÁrnam koncertu zroku l99l bčhem turné Shades of Two Worids se starýrni pectanri i novinkarni. a názvem nlive
at
Gr€ahvoods''.

A|lman, s lctos slavl 30 |et exisÍence.

.ffifuď#ď*.{ďr.lx*w
Jim Danď.v a jeho kumpáni jsou stá|e čilí'ale ncnalrrávaj|, a když, tak s ve|kýrni odslupy. Zatírn poslcdní desky jsou
sólová Jima
Dandyho s názlem oReady As ÍIell.' (|984) a celé kapcly dcsky'.Thc B|ack At|ack Is |iáck', (1984) a..King
Bituit
Ftower Hourn
(l986). Piráti ovšcrn netcní a na |rhu jsou 2 bootlegy. ',Hcy Jim Dantly'' (|99l) a,'Rcbound''
ťrsqrj, rotéŽjLv nizovém originátně
'.Hot And Nasty : The Best of t]lack oak Arkrnsas'. (|992) a kompilace'.jim Dandy''.(l996)' To ncj|epšl však na závěr:
Jimbanďy

obnovil prý činnost kapcty a doplnilji nov.fuiri hráči . naposlcdy
ž,iváku. ',King Biscuit Florvcr llorrr.' (l998).

pý

by|i ve studiu v iáři,v|oni a nraj| novy materiá|' lnformace hovořÍ o

fulrgmn'
Když jsem by| loni ve Státech' konccrtovato toh|c trio pár u|ic od našeho baráku' V tý době rnčli na tr|ru
dvojku a by|a to pm mne
sympa|ická kape|a. Mus|m se přizrra|, žc jsem siji puštěl v IJ'S.A. dost čas|o.Takžctohie je to, co jscnt nczna|
*j* p. mne novinkou *Live At
Roseland Ballroom' z roku |996 . (l p|srlové a 55 minutové CD jc lydáno na nizjvis|ém labelu a ava ctenovo
Allman,s zde
přeďvád| své uměn| na sk|adbách |akových autorů jako Cira|efut| Dead, Frink ž,ppo, Black Croves a fu{ounIain.
Ce|á trojka pře<lvádl údajně - d|c recenzí . íanustický výkon'
( pro Pavl|ka Hartla seznam skladcb : íTranen 16.34 ''Tcmporary Saint'' 5.51, ''Painlcd Si|ver Light'' 7.|,l , ''Dott,t Step on The Grass,
Samn 9.45 , nKing Of Bird' 9.45 , nMulc" 8.57.)
Na trhu je také živé2 cD nahrané na Norrý rok v At|antě a obsahujíc| verrs Black Sabbath l? '.War Pigs'', dále Stewe Manlota, Paula
I
Rodgern .'atd. úz.ev "With a Liu|e He|p From My Friends'' . vydal Capricorn. Recenz'e vesměs dobré..

,P.&-rcr
Prvnl informace jsem vyčet| v anrerickým týdenlkrr, a|e ncvěděl jscnr tehdy, žc jele tr mlstní kapolu z
Chicaga Na téh|e partě je
sympaticlcý' že hraj| wloje.ně |enom repertoár Innyrd, 38 Š1rccial a nioily Iiatchetr. A jak jscm viděl
ie1íJ play list' tak májí
pouze jednu jedinou vlastnl sk|adbu. Pod|e olr|asu v tisktr jsou pý skvě|i. No, jnad se doba zrněniia, podlvám
se o bt'í"ag.! jesrti íz
něco nedali na kotouč.

''DÍxÍ€ - spolak přát'el JÍžanakéhorocku, czcch republÍclt

,ffi###f-ff
Tah|e kryela'už existuje taky nčko|ik pár rlesítek let a jc pořád činná' Pos|edním pďinem
by| živák .Liven a nynÍ v kuloárech chodl
pryě$ o reedicijejich prvních atb. Poslďními zprávami v médilch je ta skutečno*t ze znovu
obnovcná spolďnost

Capricom Records
lyda|avreediciprvnla|baWET,VILI,Y.Naclruž'vyš|i.'WctWi|ly"a'WctWitlyII,,anyníseukáza|oiluum'nrippin'Wet"'
Jinak
hoši majl i doprovodnou dechovou sekci, lz:du jim přizwkují tři"sličnégirls a óeb jc tá
onmmnl rušlapané. (Remasnry už jsou u
Františke v Bnrntále a Tomáše v Liberci).

ffi.#.ffeď
Ve{erán na jižanské scéně'Char|ie Daniets.ic obk|opený parlou nových mrrzikanÍů
a wlr",i na trh také novou desku s názvem nBlues
Hat"' Jeho k|obouk je dosti široký' aby jeho fanoušii mol'ti poo něj irahlédnout. V současné
pý konc.crtuj e s i{arshalty a l{atly
{otrě
I{atchetín, Na |rh bude i uvďcna nově remastercrvaná jcho tietí analogová deska jako
CD s jeho pros|u|ou skladbou 'Devi| Want To
Down To oeorgian. Výše zmíněrrá deska ''B|ues Hat'' směhrje k pravyň kořenů
rocku !

'o.,ihe*

.*ťfu ťsd*.$#ffi 4#..ff G6fu r
Tahle kape|a mi by|a vždy bl|z,ká svýrn poje{ím jižanského rocku. V ttcvadcsátých |crecb
chytla nory rlcclr a upravi|a svůJ sound,
panralujete album,,Truth In A Structurcd Fonn.. z mku l9g9 ?
Nyní pry pilně připravuje materiál rra nové CD. Pffz'nivci sc nrusl zatlm spcrkojit s výběrem, naz.varrým
"Paíly Plugged' z roku 1997,
na kterém jsou čtyři nové skladby'

Tah|e kapela nerrl z Jihu, rznik|a v New Jerscy . v mčstě Trenlon (tcnh|e stát jc sÍcirrě zajímavá
|lhcň) a jsou to již,lni jak polcno. V |ogu
všude samý s|řelný zbraně a pď|c toho qpadá i nrrrzika. Kapc|a jc ve s|ožení: Rick nalsari .
s|idc gt, tcad gt, Sulu Gur . |ead gt'

Tu|iszswki . voc, Bob E|krnan
"Halfway To Heaven' .

.

bass' voc, Pete Brorvn . ás.

cb

mají jer|no. prvnl '.Gunslnoke,, a

dlulý se připravuje pod

Johrr
rráz-vcm

ffigmr*xďy.M
Ch|apt z TENNESSE pi|ně nahrávají a konccrtrrj|. Zíratil jsem je z doh|edu po jejich dnůýnr a|bu.
korrsky' Takžr nráte inspiracil
Vypadá to, že chlapci ani po |etech nezÍra|i|i glanc .....
Pos|ednl CD'Stompin, Grounds' (l99s). předl|rn 'Tlral| . Work'' a ''Stilt Pickin.''

Ale oni neleniti a vyda|i da|ší

Tahlc paía pocMzl z Ho|andska a vmik|a v roce.l988. 7a|ož,il ji nějaky Hans Bergma jejich
prvnl CD sc rr.rhrávalo od lcdna 96 až do
a
února 1997, aby vyšlo v srpilu v limitovanérn nákladu. Hoši sč hus{ k odkazu itt,.,.,ibl,rcs
až k čistérnrrcounry a přiznávajl vliv
..nese
I{enryho Paula z outlaws. Pn'ni CD
nilzev ''Roughousin''' ( žc by tcr opsaIi od 38 Special?\.

ilDlx1. - E'olck přát'c'' .7Íž*ngkéhorocku, eŽGeh republÍcll

Tato podaceM kapela slaví |etos velké os|avy. Byla vyhlášena americkou akadcmií kapc|ou pro 80'léta a nové
album,nazvané'20 Th

Century'se poma|udertdožebřlčků.l/abamaprada|azasvoukarióru59miliónůdesekasňglzto|rotonovéhoa|bajevpofud|42

jako číslojedna. Mimochodem, dorna ji pfuzdívaj| WILD COUNTRY.

flffier-.ffi*mř
Trojčlenúkapela z Ka|ifomie posbírala v rcr€ 1995 a 1996 skoro všcrchny ceny jako |okálnl kapcla . Svoje pojerl
southern rocku
deÍinujl jako směs |tudby Át'/|ÍtÁl,íY, prošpikovanou h{ÁRSIIÁLLY a oc|rucenóď llctralto u cniuu.
zarirn ůjali jen nralé EP se
tfumi sk|adbami. Kapelu tvořI Paut Pnrs|ey . gt' John Á|ficrs. ds, Johny Rust - , bass.

#WJHh##er
Tulile kapelu nemusím představovat , kažÁý jižanji má v naučným sborníku, takž.e jen krátce. Vyda|i wé už l I a|bum názvané "Silent
,
Reign ď Heroesn a v současnédotrě mtří do Evropy. Zývák Danny Joe Browrr se zotavuje po nenroci na Floridě, Duane
Rolland
pracuj€

na projektu I,he

Regulobrs'

Kape|a koncertuje v sestavě

: Boy lngrem, Bryen Bassct, Phit McCormak, Ándy McKinny, Mac Crawftlrd, John Ge|rlvin.

'Původně jsme se jmenova|i T,he Smith & wesson Band,kdyŤ'jsme hráva|i v okoll Los Ángeles. Alc když jsme podepsďi
snrlouvu s
Polygramerr1 zrněni|i jsme jnréno, abychonr se vyhnu|i prob|érnůrn se stejnojmennou spolďřo*I, vyrábějlc|-srřelné
zuiane . Dďi jsnre
si jméno "The Regu|atorsn.
l{rajeme nynl v obsazenl : Ronnie Farrcll - Vocals"
Johnny Benrcs - Lead / R1'thym guitar,
Bobby Bird - I'ead lRythym guitar, Randy smith - Bass / Backing vocals,
Chris Tilrbir . Piano / Hammond B.3 organ a backing voca|s a Ňrart Aceves . Drurns / Backing Vocats'n

To jsou s|ova var|un|ka Chrissc Tutbisc k jejich druhému a|bu ''Bar Arrd cri|l'', Kape|a přiz-rrává velký
vliv Lyn,ryd, 38 Special,
Állmm,s , Molly I{atchelt ajiný.ch.....
Talďe toh|e by bylo tak asi všcchno, drž|m vánr pa|ce, at' jižanský rock vz*vétá' kape|y nahrávaji a !T se sclráz|te, Pokud budete
spokojeni a mne zase ch1't"ne nosta|gie, pokus|m sc zJ|olu přispět Dalšl spousta kapcl jakó např. Tunrb|eweed za South Karoltrry nebo
Sout|rcm Cmss Band z New Jcrscy a jiné |okáln| kapely čekajÍna vaši poznrnost. Takže někdy ahoj........

(v.H.)
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Podle rozhovoru

s

J. Van Zantem o natfiení nového ďba

Nové album naÍáčíZ..s. ve sfuďu na ámku ve městě Franklin ve stiitě Tennessee. Tento ámek si nechď v roce 1900 pře'va z Ang1ie
a urow postavit Al Capone během svého přesunu ze severu najilr.
některýchvbí d, Led
!a nalrevani spolupracuje Ron Nevisonoonlceý se podílel na nďrráviíní alb Heart,první desky B ad Companynebo
Zeppelin. Album' lrteré ponese &ízev
the Rlge of Forever" nrrí být rockovější a twdši než přďchozí nTwentyn.
Z twdšíchskladeb vyzdvihuje I. v, z. nWorking", "Searchingn, uPreacher N{an'', ''Througb It All", ale ároveň upozorňuje na bďady
nTomorrows
Goodbye' a "Rough Around the Edges".
V
rozhovoru se Johnny zmiňuje o problémectr' které měl 5 h|lsiyfox6i hned zkraje nalrrávání alba' o wé lečbě na
Vandeóilt Clinic of Voice, kdy nesměl několik týdnů mlwit opravdu těŽ<é pro něj bylo, že muselpÍesbt koďit
Nové album' zpoŽděné kvůli znriňovaným problému by mělo vyjet v rozmezičervence ažhjna.
Ze stejných dwodů museli rrršit spolďné vystoupeď s IIank Wittialnsem Jr., ale celé si tó vynabradí na show s ZZ Top, na které se
velice těší.

dalším

M.J.)
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Hughie - Photo by Dave Stephens
Johnny Van Zont - Photo by Dave Stephens

Gary & Rickey - Photo by Dove SťepAens
|'DÍx1e - spoleř Přátel

Photo by Bob Freiler
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Vgr

Southerri

Comfort

WeIlil's Friday Night
Ándtv.re ready to cruise

Down on the boulevard
WeIl peopb comefrom all around
Say thql,re gonna be a ýar
You see oIItyp"t, every tnlk of life
Doum on Sunsd Strip

Zor^tt-BfiM

re pótcční večer

Á můřcme uyrazit
DoIu bulvárqt

Kam choď lidé ze všech sftan
Áby v hvědou mohlí s7&
Wechny typy, každý styl života

Tam na Sunsa Strip

thd guy
Makeup on his qtes
Án earingthrough his lip

KoukeJ, tq|ouš
S e analovqný,,na očim a
S naušnic[ ve úu

I likethefanqr cars
Not the Rockýar bars
Up an dowt the Strip
They'll charge you cdsh just to look inside
Then you don't gd shit
WeU pay to play
Blows me atay

Múm rdd prima bourá|q
Ne baty pro roc*ové hvězdy
Tady ltan, na Sunsa Stuip
Cótuješ, kant se podtváš
Takjeti nechceš doýd sročky
Za zdbavu zapldš

See

Well I don't understcnd
Is he awoman or man?

Man thd's really sick
Four bucks a beer?
)lhy the hell on I here
Man,thd juS ain't hip

WeI I don.t anderýand
a simple Southern Man

Vtom se jó neuyrlóm
re b baba čt chlap

Venúe mě pryč
j" to na hlít{
Uay

Caři doldk

zn pivo ?
Tak co tu k čeftu děIdm

I,ady nejsan

v

pohodě

Vtom seJó nevyaúm

I'm

tsem jen obyčejný JiI,an

Giveme somc Southern Confoil
Give me Dtxieland
Gimme sone old Rock dnd RolI
PIayed by a Southern Band

Tak ml naleJ Southern Comfort
ZohreJ Dtteland
ZahreJ stareJ Roc* Ánd RolI

I.m

nú tryin.

It's OK by me

To each his

Í'o put

L

Á. dotn

owt

So carry on
But don't you bother me
It takes all types

To makeworld go'round
I hope you,ll underďand

Á man litrcme
DonT needtheir kind
Dowt in the Southent Land
WeIt I don.t underďand
a simplc Southern man

I'm

Giveme somc Sotúhern Comtoú

Give me Dixieland
Gimme some old rock and roll
Played by a Southern Band

Áť hraje.fižnnský band

Nechcl se vyka.šIat na I'. A,

fe mitufajn

re to každýho věc

Wokto něak zvlddnen

ÁIe nesmfte mě nasrot
Mus{ tu být

Áby rodit&I

kauý
nět

Doufút4 že mi roumíte
Chlap jako

jó

te nepotřebuje
Krlyžje na lihu

V tom seJd neuyutdm
Jsem jen obyčejný rížon

Tak mí natej Southern Comfort
Zahrej DMeIand
Zahrej sareJ Rock Ánd RolI
At, hraje rihnský band
Přetn|il a uprayil

Mbhdl
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