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>>> HLAVNÍ MENU

  H L A V N Í   S T R Á N K A
  K O N T A K T Y   &   I N F O

  A K T U A L I T Y
  Z Á K U L I S Í
  I N T E R N @ C E
  R E C E N Z E
  R E P O R T Á Ž E
  ROZHOVORY & PROFILY
  SPEAK ENGLISH OR DIE
  S T O P   -   T I M E
  J U K E B O X
  D E S K A   M Ě S Í C E
  S O U T Ě Ž E

  R E A K T O R

>>> VYHLEDÁVÁNÍ

 Pokročilé vyhledávání

>>> ŽHAVÉ AKTUALITY

Abraxas, Asia, David Růžička,
Hammerfall, Iced Earth, Iron
Maiden, Ivan Doležálek, Kai
Hansen, Michael Kiske, Pain,
Pellethead, Ringo Starr, Saxon,
Stu Block, Unisonic, Visací
zámek...

 Více zde!

>>> TOP INTERN@CE

� AC/DC
  - Live At River Plate

Dále také: Ascendancy, Foo
Fighters, Lenny Kravitz, Robert
Plant & Band Of Joy...

 Více zde!

>>> RECENZNÍ TIP

� The Wolves Of Avalon
  - Carrion Crows Over
      Camlan

 Další recenze zde!
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MOLLY HATCHET, PUMPA
20. prosince 2010, Praha, Retro Music Hall

Text: Jan Martinek
Foto: Jiří Rogl

Česká  republika  znamená  pro  exponenty  jižanského  rocku pole  téměř  neorané,  a  ačkoliv  se  v  sousedním
Německu synové amerického  Jihu objevují na  motorkářských festivalech celkem  pravidelně, naši zemi míjeli
doposud zpravidla obloukem. Proto buďme rádi za první vlaštovku – Molly Hatchet z  floridského Jacksonville se
po více než  třiceti letech existence odhodlali českou půdu konečně dobýt. O tom, že má jižanský rock v našich
končinách opravdu mnoho oddaných fanoušků, svědčil frenetický aplaus po každé skladbě, který jako by neměl
konce.

Asi si lze  těžko  představit  vhodnější předkapelu, než  byla letitá  PUMPA  –  ačkoliv by se mezi hypotetickými
kandidáty  též  jistě  dobře  umístil Žlutý  pes, jehož  členové, včetně frontmana Ondřeje Hejmy, křepčili během
vystoupení hlavní hvězdy v prvních řadách. Na rozdíl od něj však můžeme tvorbu Pumpy považovat za ortodoxní
jižanský  rock,  který  v  naší domovině  sice  nikdy  neměl geografickou ani politickou tradici (nejen z  českého
venkova, ale i z  Prahy je to  zkrátka do  Texasu daleko), ale zato  hezkých pár zapálených adorantů v řadách
hudebníků. Pumpa, kde z  původní sestavy zbyl (stejně jako  u Molly Hatchet) již  jen jeden člen, a to kytarista
Michal Němeček, ve zhruba půlhodinovém průřezu repertoárem předvedla, co se od ní čekalo; došlo i na klasiky
Otužování a Tak tradá. Co na větších koncertech nebývá zrovna zvykem – předkapela měla mnohem lepší zvuk
než hlavní akvizice. Hrála totiž 'čistě', kdežto Molly Hatchet se s tím nemazali.

 

>>> ODKAZY

  Prohledat rubriku

  Najít další články autora

 Nejčtenější článek rubriky
Reportáže:
Guns N' Roses, Sebastian Bach,
Avenged Sevenfold

>>> MOŽNOSTI

  Vytisknout článek

  Diskutovat o tématu

   Sdílet článek...
 



>>> FOTOARCHIV

>>> ORLOJ

� Datum: 29. května 2011 �
Přesný čas: 11:12 � Den v
týdnu: Neděle � Svátek dnes
má: Maxim  

>>> WEBY REDAKTORŮ

>>> INZERCE

Rockoví puristé občas hlásí, že současní MOLLY HATCHET by vlastně ani neměli svého jména užívat, že nejsou
víc než  revivalem téhle kdysi slavné kapely. Toho  si byl nynější principál, kytarista Bobby Ingram, jistě dobře
vědom, když před třemi lety po zjištění, že ve skupině už nezbyl žádný člen z prapůvodní sestavy, povolal zpátky
kytaristu Dave Hlubeka. Tenhle  chlapík  v  sedmdesátých letech kapelu zakládal a  je  autorem  mnoha  starých
letitých hitů, leč ještě v dobách největší slávy byl z Molly Hatchet, prý pro četné opilecké excesy, vyhozen. Nyní je
Hlubek v kapele zpátky, na rozdíl od dřívějších dob však plní spíše úlohu doprovodného kytaristy – sóla ve velké
většině  přenechává  šéfovi Ingramovi.  Kromě  těchto  dvou se  v  Praze  pod vlajkou Molly  Hatchet  představili
služebně druhý nejstarší klávesista John Galvin (v kapele je od roku 1982), zpěvák Phil McCormack (poprvé se
objevil na albu Devil's Canyon z  roku 1996, kde vystřídal vážně nemocného a dnes již  zesnulého  frontmana
Dannyho  Joe Browna), baskytarista Tim Lindsey a bubeník Shawn Beamer. Jinak ale tahle kapela bezezbytku
čerpá z časů dávno minulých.

Jasně to  dala najevo  i výběrem úvodních skladeb, kdy vyčerpala trojici skalních zářezů Whiskey Man, Bounty
Hunter, Gator Country – po tomto jižanském hattricku následoval další letitý kousek Fall Of The Peacemakers –
balada  zahraná  s  překvapivě  až  heavymetalovou energií.  Teprve  potom  došlo  na  kousek  z  aktuálního  alba
Justice. Z poslední desky  zazněly  nakonec  tři skladby, jinak se  kapela  striktně držela hitů ze  staré  školy  –
namátkou Beatin' The Odds, chybět nemohla ani tradiční předělávka The Allmann Brothers Dreams I'll Never See.
Tvrdím, že je to škoda, protože v devadesátých letech nahrála tahle kapela několik znamenitých alb, na kterých
by se pár koncertních trháků jistě našlo. Například titulní píseň již  zmíněného  alba Devil's Canyon, dle mého
soudu nejzdařilejší opus Molly Hatchet vůbec, citelně v setlistu chyběla.

Je pochopitelné, že seznam skladeb zkrátka není nafukovací, a berme v potaz, že řízkové z  Jacksonville nikdy
nepsali krátké písně – ty jejich mají většinou v průměru šest minut, aby se kytarový tandem mohl dostatečně
vyřádit na sólech. I v přídavkové části se vsadilo na jistoty největší – k mému překvapení zazněla hymna všech
jižanských rockerů, coververze Lynyrd Skynyrd Free Bird, a na úplný závěr Flirtin' With Disaster – hitový kousek,
který tuhle kapelu v jejích začátcích katapultoval na přední příčky prodejnosti.



Absence novějších skladeb v setu tedy byla v mých očích minusem, stejně jako  dost nečitelný zvuk, který se
místy sléval v hlukovou kouli. Velkým plusem byla naopak atmosféra celého vystoupení a vědomí, že ačkoliv jsou
na členech Molly Hatchet ta  léta 'na cestě'  už  doopravdy dost  vidět, ještě  stále  si ten svůj zemitý  jižanský
rock'n'roll užívají s úsměvy na zbrázděných tvářích. Zejména pak sympatický a rozšafný frontman McCormack,
který prvních pár písní odzpíval v triku kapely Pumpa a jméno předkapely během koncertu ještě několikrát hlasitě
vyzdvihl. Kolikrát éterem zazněl jižanský pokřik "hell yeah", se snad ani nedalo počítat. A vlajky Konfederace vlály
nejen na pódiu, ale i v hledišti. Ještě že dnešní samozvaní strážci politické korektnosti zůstali pro jistotu doma,
jinak bychom se v tisku mohli později dočíst něco  o  fašistických kapelách buranského  rasistického  Jihu, které
navíc přišel podpořit europoslanec za ODS Jan Zahradil.
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