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Modfie nati‰tûné ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.40 + 0.10  (GST)  = 1.50 dolaru.
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Honzovy housle a krásná, bláhová Diana

Nedávno jsem si pou‰tûl Starce na chmelu a tak
jsem si vzpomnûl, jak k nám bûhem chmelové
brigády pfiijela vojenská bigbeatová skupina.
Kromû Sweet Little Sixteen v angliãtinû, zazpívala
ãesky i písniãku ottawského rodáka o krásné
bláhové Dianû. Tehdy jsem si myslel, Ïe se zpûvák
jmenuje Polanka. Teprve mnohem pozdûji jsem
zaregistroval, Ïe se jedná o Paula Anku, kter˘
nakonec pfiijel i do Prahy. Byla to neuvûfiitelná
expanze kanadské kultury a jednalo se o druhé
nejdraÏ‰í lístky po Louisi Armstrongovi. Na vlastní
u‰i jsem sly‰el o Bláznivé lásce, Osamûlém chlapci
i Memphis Tennesee.
JenÏe Ïivot zamíchal s kartami trochu jinak a tak
jsem se ocitl v Kanadû a Polanku jsem vidûl zde
pouze dvakrát v televizi. Na vlastní oãi jsem v‰ak
jednou vidûl, kdyÏ jsem ‰el po Blooru, nápis
Czechgrass. Vstoupil jsem tedy do zmínûné krãmy
a kapela na pódiu vÛbec nevypadala ãesky. ·varn˘
houslista dirigoval smyãcem svoji kapelu, které to
docela ‰lapalo. KdyÏ skonãili, tak se mi pfiedstavil
jako Jan Hanko. Hrávali pak obãas v dnes jiÏ
neexistující krãmû na rohu Concordu a Bloor, v
budovû kde je dnes nejvût‰í obchod s hudebními
nástroji.
Po urãité dobû se nûkde objevil, pak mi zase zmizel
na del‰í dobu z oãí. Od té doby, co jsem ho poprvé
potkal ve zmínûné harendû totiÏ uplynulo jiÏ dvacet
let. Mezitím jsem se staãil oÏenit a Jan Hanko se
objevil, nejen s houslemi, ale i s krásnou Dianou
na na‰í svatbû. Pak se on sám s Dianou oÏenil.
Hodnû se toho zmûnilo. UÏ nehraje sám, ale s
Dianou, pfiesnûji fieãeno Diannou a nejmenují se
Czechgrass, ale Gypsygrass. Vloni vydali dvû
cédéãka, Sweet Eastern Wind (Sladk˘ v˘chodní
vítr) a Serendipity (podle slovníku je to schopnost
nalézti ztracené vûci). Obzvlá‰tû to druhé cédéãko
si rád hraji a poslouchám. Letos v létû hrál
Gypsygrass v âechách a minul˘ pátek se po ãase
objevil opût na Masaryktownu. Obsazení
Gypsygrassu se ãasto mûní. Tentokrát bubnovali
na bubínky a obstarávali rytmiku Andrew McKay

a Diannina sestra Ann West, která rovnûÏ zpívala.
Jaroslav “Jaroma” Jarosil hrál na cello a basovou
kytaru, na housle a mandocello to byl Jan Hanko
a Dianne kromû zpûvu hrála i na kytaru.
Od památného vystoupení Paula Anky v roce
1966 s jeho písní Diannou k okamÏiku, kdy
skuteãná kanadská Dianna vystoupila v âechách
uplynulo v kutnohorské Vrchlici mnoÏství vody.
Otázkou je, jestli by Paul Anka letos opût vyprodal
nedaleké kolínské Letní kino, které v tom
památném roce 1966 praskalo ve ‰vech.
Gypsygrass se pokusil obdûlat panenskou pÛdu a
pole neorané v jin˘ch lokalitách.
Jak se tedy Dianne, která obãas prohodí nûjakou
tu ãeskou vûtu v âechách líbilo?
„Hráli jsme na festivalech, ale úplnû nejvíc se mi
líbilo v jednom klubu v Plzni. Lidi byli nad‰ení,
tancovali, také v horách na Moravû to bylo skvûlé.
Byli jsme tam s dûtmi a mojí sestrou, obãas jsem
si pfiipadala, jako Ïe jsem odnûkud odjinud, ale
reakce lidí byly velice podobné. Zkusila jsem
nûkteré písniãky, které zpíváme s Honzou ãesky,
lidi je pfiijaly velice laskavû. Hezké okamÏiky byly
na jedné party, kdy jsme hráli aÏ do pûti hodin
ráno. Dûti ‰ly spát trochu dfiív asi ve tfii. Obû dûti
milují hudbu, obzvlá‰tû star‰í dcera. V âechách
jsme hráli se Slávkem Hanzlíkem. Také jsme to
zkou‰eli s rómskou kapelu, ale to nám moc ne‰lo.
Zde v Kanadû jsme hráli s maìarsk˘mi Rómy a to
‰lapalo!“ fiíká Dianne. „Je zajímavé, Ïe skládám
vût‰inou v depresi a nejprve je melodie, pak k
tomu dûlám text. Nemám stovky písniãek, odhaduji
to na pûtatfiicet aÏ ãtyfiicet. Jan to pak dodûlává.
Na zaãátku mám pfii tvorbû absolutní svobodu.
Musí to jít ze mne, ani nevím, jak to funguje.“
Zatímco pro Dianne a její sestru Ann bylo
vystoupení v âR nûãím zvlá‰tním, Honza Hanko
jezdí domÛ ãastûji. Pfied pûti lety vystupoval na
Slovensku v Trnavû, pak v Brnû, v Olomouci a v
Ostravû. V listopadu 2003 zde hrál dvakrát. Letos
to bylo pût koncertÛ. „Hráli jsme na dvou velk˘ch
festivalech v Studénce a v Dolní Lomné. Nemohu

fiíci pfiesnû kolik tam bylo lidí, protoÏe jsme hráli
ve tmû. Snad tfii, ãtyfii tisíce. Kluby byly v Plzni, v
Milevsku a v jiÏních âechách. Chtûli jsme vûdût,
jak bude reagovat ãeské publikum na ná‰ styl
muziky. Se jménem Gypsygrass se tam moc
vyskakovat nedá. Chtûl jsem vysvûtlit, Ïe muzika
je bez hranic. V âechách jsou velice dobré rómské
soubory a zpûváci. Zrovna tak âe‰i dokáÏí zahrát
v‰echno od rocku pfies bluegrass aÏ po dechovku.
Gypsygrass je spojení mezi Západem a V˘chodem.
Já jsem z V˘chodu a moje Ïena je ze Západu,
narodila se ve Spojen˘ch státech.“
S odstupem pak hodnotí celé turné takto: „Jako
lidi jsme dûlali chyby. Byly vûci, které jsme
nezvládali. Bylo to nároãné i na cestování. Pouãili
jsme se z toho a jedeme dál. Jsem rád, Ïe jsme jeli.
Moje dcery obdivovaly kulturu, vidûly tisícileté
budovy. To jsou originály. Byla s námi také
Diannina sestra Ann West, která v‰echno také
vidûla poprvé. Kromû ní a Slávka Hanzlíka, kter˘
Ïil v Americe jsme mûli obãas je‰tû nûjaké hosty.
Nejvíc se nám líbilo asi v Plzni, i kdyÏ z ní jsme mûli
nejvût‰í strach, protoÏe tam je silné bluegrassové
zázemí.“
Koncert na Masaryktownu trval do pÛlnoci.
Cellistu Jaroslava Jarosila jsem znal z koncertÛ i
z Nového divadla. Tentokrát jsem se dovûdûl o jeho
boufilivém mládí, kdy hrál v ‰edesát˘ch letech se
skupinou Krystal. Rád vzpomíná na legendární
Kuãerovce, s kter˘mi absolvoval turné po Evropû
a v dobû, kdy Mlad˘ svût byl je‰tû skuteãnû mlad˘
se jednou objevil jako zpûvák na titulní stranû.
Gypsygrass by si zaslouÏil stejnou pozornost, ale
sdûlovací prostfiedky v âeské republice mají dnes
vût‰inou jiné zájmy. ·koda, pfii tro‰ce pozornosti
mohla se nûkterá z jejich písniãek na cédéãku
objevit na hitparádû nebo alespoÀ jako zajímavost
ve vysílání nûkteré rozhlasové stanice. Prorazit
bludn˘ kruh ãesk˘ch médií se jim podafiilo snad
jen jednou.
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Gypsygrass na Masaryktownu: Zleva: Jaroslav „Jaroma“ Jarosil, Jan Hanko, Dianne Hanková, Ann West a Andrew McKay


