


 | 18 | WWW.ROCKANDALL.CZ ROCK & ALL | KVĚTEN 2017 | 19 | 

U ž daleko smířlivěji říkám, 
že patrně není. Vývoj mu-
ziky dospěl do naprosto 
logického stadia. A když 
přestanete bojovat s vě- 
trnými mlýny, rozumějte 
marně hledat nějaký novo-

dobý zlatý hudební grál, dospějete k závěru, 
že provedením labužnický a i svou chutí vy-
mazleně gurmánský – byť v podstatě neob-
jevný a tak trošku archaický – rock naštěstí 
pořád vzniká. Zaplaťpámbu za nastupující 
kapely jako je třeba tuzemské trio Doctor 
Victor, z jehož koncertů i z debutového alba 
1st Prescription jsem zcela upřímně nadše-
ný. Navíc předák souboru, zpívající kytarista 
a autor Vojta Bureš, je nanejvýš přemýšlivý  
a cílevědomý člověk. Však posuďte sami.

Jak dlouho se věnuješ aktivnímu muzicí- 
rování? V kolika letech jsi začal s hrou na 
kytaru a co všechno jsi stihl před vznikem 
skupiny Doctor Victor?
S první dětskou kapelou Trvalky jsme pra- 
videlně hráli v domově důchodců v Chocni. 
Partu čtyř až devíti malých dětí, jejichž počet 
byl závislý na prospěchu ve škole, vedl skvělý 
pan učitel Kalousek, který mě mimo jiné učil 
i na klasickou kytaru. Ukázal nám, o čem je 
hraní v kapele, a občas se i sám přidával s do- 
provodem na basu. Bylo mi osm let a hrál 
jsem na bicí. Mým úkolem bylo dostávat  
babičky a dědečky do pozoru, takže jsem  
se snažil hrát hlasitě. (smích) Za vydělané 
peníze jsme šli do cukrárny.
   Skládání přišlo později, přibližně až ve  
čtrnácti letech, ve skupině Fish Fingers. Nej-
aktivněji jsem se začal hudbě věnovat po při-
jetí na konzervatoř Jaroslava Ježka. Veškerý 
svůj volný čas jsem věnoval jenom cvičení. 
Všude jsem si s sebou bral kytaru, cvičil jsem 
v metru, tramvaji nebo v autobuse, prostě 
kdekoliv, třeba i cestou na brigádu. Mým vel-
kým snem bylo založit vlastní kapelu, což byl 
ostatně jeden z důvodů, proč jsem se ke 
zkouškám na Ježkovu konzervatoř přihlásil. 
Když jsem se tam dostal, byl jsem strašně 
šťastný. Nejraději vzpomínám na debaty, kte-

ré se týkaly muziky a probíhaly se spolužáky 
na intru až do ranních hodin. To bylo něco! 
Po čase jsem založil školní kapelu s názvem 
Dr. Viktor. Kdo měl čas, ten v ní hrál. V jedné 
fázi nás bylo dokonce až 12 lidí na pódiu. Čty-
ři dechy, čtyři vokály a čtyřčlenná rytmická 
sekce. Škola nás v tom velmi podporovala.

Jak koncert AC/DC  
změnil život jednomu  
dítěti
Co vede mladého muzikanta k hraní hud-
by, která má kořeny hluboko v sedmdesá-
tých, ba částečně ještě v šedesátých letech? 
Přivedli tě k ní rodiče? 
Jsem umazaný od blues. Po-
kud má nějaká muzika v sobě 
prvky blues, dokáže udržet 
moji pozornost. Moji rodiče 
mě od začátku vždycky v mu-
zice bezvýhradně podporova-
li, kromě okamžiků, kdy naši 
sousedé po jedenácté hodi- 
ně v noci bouchali na stěny  
a zvonili nám u dveří, abych 
přestal hrát. To i táta, jinak 
kliďas, měl nervy na pocho-
du. (smích) Ale jinak mu mu-
sím poděkovat, protože mě 
odmala bral na koncerty růz-
ných kapel, Kaťáky počínaje  
a koncertem AC/DC, když  
mi bylo jedenáct let, konče.Tímhle koncer- 
tem v roce 2001 se ve mně jako by všechno 
zlomilo a mojí největší vášní se stala muzika, 
která dostala přednost před hokejem.

Mnohokrát jsem přemýšlel, které skupiny 
či interpreti měli na tvorbu Doctora Victo- 
ra asi největší vliv, aniž by sis to třeba ty 
sám připouštěl. Sám za sebe bych řekl Jimi 
Hendrix, Led Zeppelin, AC/DC a Lenny Kra-
vitz. Co ty na to?
Někdo ale také říká, že v naší muzice slyší 
Stouny, Queeny nebo Beatles... To je pro mě 
obrovská pocta, protože tihle rockoví mohy-
káni pozitivně ovlivnili životy milionů lidí.

Čím podle tebe ona „stará“ nebo lépe ře- 
čeno klasická rocková muzika byla a stále 
je tak výjimečná a inspirativní i z pohledu  
21. století? 
Svojí autentičností a přístupem. Cítím v tom 
srdce, bezmeznou oddanost, poselství, nasa-
zení a životní styl.

Podepsal se na tom, co Doctor Victor dělá, 
i poměrně výrazný „retro boom“, který  
na zahraniční hudební scéně už pár let 
probíhá?
Tak to rozhodně ne! Rock’n’roll a blues jsem 
hrál rád už odmala. S kapelou jsme se ještě 

před vlastní tvorbou orientovali nejen na 
rock’n’roll, ale i na soul. Hráli jsme skladby 
různých umělců a za mikrofonem byla zpě-
vačka. Zhruba před pěti lety jsem začal veřej-
ně zpívat i já a zároveň psát první autorské 
skladby. V tu chvíli se vše stočilo víc k rocku.

Jak moc je pro tebe důležité, abyste nejen 
vzdávali poctu hudbě staré třeba čtyřicet  
i víc let, ale zároveň její odkaz nějakým 
způsobem posouvali? 
Nad tím vůbec nepřemýšlím. Snažím se hrát 
a dělat to, co mě baví nejvíc, a pokud se to 
někomu bude líbit, tak budu jedině rád. To  
je hlavní motiv, proč to dělám.

Riff nadevše
aneb trio je ideální
Jak se tváříš na skupiny, které sice také 
čerpají z klasického rockového základu, 
ale kloubí ho třeba s moderní elektronikou, 
fúzují jeho podněty s jinými žánry apod.?
Každá doba má své. Hledají se „nové prvky“  
a podobně. Pro mě má ale ve výsledku stejně 

DOCTOR VICTOR
Rock’n’roll je víc než jakákoliv droga
TEXT | PETR KORÁL         FOTO | ARCHIV KAPELY

Nijak se netajím tím, že co se týče nějaké progresivity, trpím čím dál větší skepsí vůči 
soudobé hudební scéně (a nejen domácí a nejen rockové). „Stará a zavedená“ jména  
na svých nových nahrávkách většinou pouze opakují, recyklují, všelijak rozmělňují  
nebo nepříliš přesvědčivě modernizují od nich již dávno dobře známé postupy –  
a „mladé a nadějné“ skupiny jsou pro mne vzdor své logické snaze znít jinak nezřídka 
také jen jakousi především zvukově dokonalejší variantou čehosi, co tu bylo už před 
mnoha a mnoha lety. Ale je to tak opravdu špatně?

PRO KAŽDOU KAPELU JSOU KOSTÝMY  
A REKVIZITY NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VYSTOUPENÍ. 
DOKRESLUJÍ A CHARAKTERIZUJÍ TVORBU  
A POMÁHAJÍ VYJADŘOVAT HLAVNÍ MYŠLENKU.

Skupina DOCTOR VICTOR vznikla v roce 2012 v Praze. Její energická 
„power“ hudba vychází především z odkazu tradičního rocku konce 
60. a začátku 70. let, ale v nikoliv zanedbatelné míře do sebe infil- 
trovala i prvky blues. V roce 2013 soubor obsadil první místo v čes-
kém finále mezinárodní soutěže Global Battle of the Bands (GBOB)  
a také v soutěži Hard Rock Rising, v celosvětovém finále GBOB 
v Thajsku 2014 zůstal malinkatý krůček od triumfu a bral pomyslnou 
stříbrnou medaili. Během své dosavadní dráhy už stihl předskako- 
vat skupinám jako Lucie, Chinaski nebo dokonce samotným AC/DC  
a vloni vydal první album 1st Prescription. Současnou sestavu tvoří 
kytarista a zpěvák Vojtěch Bureš (v minulosti hrál mj. v AC/DC  
Czech Revivalu), baskytarista Jan Heřman a bubeník Jan Karpíšek.



Jde mi především o to, aby se lidi na koncer-
tech bavili. Určitě nejde o žádnou hlubokou 
meditaci. Všechny texty skladeb se týkají růz-
ných zážitků, životních zkušeností, našich 
tužeb a pohledů na určité věci. Prostě něčeho, 
co se týká přímo mě, mých dobrých přátel 
nebo náhodných „kolemjdoucích“. Například 
námětem pro text skladby Big Joint se stal 
příběh mého kamaráda. Skončil na dně kvůli 
drogám a ze závislosti ho nakonec vytáhla 
muzika. Skutečný příběh byl pro mě natolik 
inspirativní, že jsem se ho rozhodl touhle 
formou sdělit ostatním. 

Pokud vím, jsi zapřisáhlý odpůrce nejen 
jakýchkoliv nelegálních drog, ale i alko- 
holu a cigaret. Někdo by mohl říct, že  
tenhle přístup je tak trošku v protikladu  
se smotnou podstatou rock’n’rollu... 

Když to přeženu, tak člověk žije jen pár 
podzimů, je to doslova „pár jablek“, tak  
proč si ho ničit takovýmhle svinstvem?  
K drogám mám obrovský odpor. Co se týká 
alkoholu a cigaret, to mi až tak nevadí, ale 
prostě nekouřím a nepiju. Pro mě je drogou 
muzika a doufám, že to tak zůstane po 
zbytek mého života.

Předpokládám, že s tím souvisí i název 
vašeho turné, tedy Music Is My Drug.
Ano. Je to naše první oficiální tour a věřím, 
že to heslo vnímá podobně i většina fanoušků 
naší hudby.

Z Thajska před Lucii
Co pro vás znamenalo vítězství v prv- 
ním ročníku české mutace mezinárodní 
soutěže GBOB a postup do světového  
finále?
Soutěže, stejně jako „normální“ koncerty, 
jsou všeobecně skvělou motivací. Radost  
byla obrovská. Poznali jsme v Thajsku jinou 
kulturu, zvyky a byla to pro mě další skvělá 
inspirace.

Jaké nejzajímavější zážitky jste si z hraní 
v Thajsku přivezli?
Jako hudebníci z Evropy jsme pro Thajce byli 
asi dost exotičtí. Hýčkali si nás. Místní byli 
opravdu skvělí. Provedli nás nejzajímavějšími 
místy, starali se o nás a strávili jsme s nimi 
spoustu volného času. Dodnes jsem s někte-
rými z nich v kontaktu.

Nedlouho poté se ale sestava skupiny  
rozsypala – proč? 
Každý úspěch je vykompenzován neúspě-
chem. Měli jsme jiné názory na směrování 
kapely a navíc jsme spolu trávili moc času. 
Přišla obrovská ponorka, na kterou nikdo 
z nás nebyl připravený. Nerad na tohle obdo-
bí vzpomínám. Podepsalo se to na mě nato-
lik, až jsem začal zadrhávat a mít problémy 
s řečí. Kdyby nebylo mojí milované muziky, 
do které jsem se úplně ponořil, kdo ví, jak 
bych dopadl.

Obsazení se pak ale ještě znovu měnilo. 
Máš pocit, že nynější podoba je konečně 
takříkajíc ideální, anebo raději vyznáváš 
heslo „nikdy neříkej nikdy“?

Honzu Karpíška alias Karpu znám už od zá-
kladky a Honzu Heřmana neboli Johnyho  
mi doporučil jeden můj známý. Kluci mají 
skvělou hudební paměť a jsou výborní muzi-
kanti. Repertoár se zvládli naučit ve velmi 
krátké době, což mě utvrdilo v tom, aby- 
chom spolu hráli dál. 

V roce 2014 jste si zahráli na comebacko-
vých koncertech skupiny Lucie v pražské 
O2 areně, ale vystupovali jste „jen“ na  
malém venkovním pódiu před halou.  
Mělo to pro vás smysl?
No jasně! Protože potom nás Lucie pozvala 
ještě do Plzně, kde jsme měli to štěstí zahrát 
si v Lochotíně před 20 000 fanoušky této čes-
ké legendy. Byla to velká zkušenost a smysl 
to rozhodně mělo!

Mimochodem, Robert Kodym 
o vás dodnes moc hezky mluví 
a je z vaší tvorby evidentně 
nadšený. To on si vás do té 
pozice „zahřívačů“ vybral?
Mám za to, že mě kontaktoval 
David Koller. Za možnost hrát 
před takovým davem jsem jim 
samozřejmě vděčný, byla to  
pro nás obrovská čest a pocta.

Vloni jste pro změnu dělali 
předkapelu na tuzemském 
vystoupení AC/DC. Bylo to 
pro tebe jakožto velkého  
fanouška téhle kapely něco 
jako splnění zdánlivě nemož-
ného snu?
„Byl to sen?“ To jsem si jako 
jedenáctiletý kluk pomyslel 
druhý den ráno, co jsem se pro-
budil po strahovském koncertě 
AC/DC v červnu 2001. Dvě utr-
žené vstupenky na stolku ale 
hovořily o opaku... Tak silný to 
byl pro mě zážitek! Dodnes si  
to pamatuju, jako by to bylo 
včera. Kdyby mi tehdy někdo 
řekl, že za patnáct let si sám 
zahraju v Praze před AC/DC, 
ťukal bych si na hlavu. (smích) 
Slovy se nedá popsat, co pro  

mě znamenala možnost vystoupit na pódiu 
takové rockové legendy. 

Deska, kterou svět  
neviděl
V roce 2016 jste také konečně zrealizovali 
první album. Nahrávka 1st Prescription 
vyšla pouze v digitální podobě, není to 
škoda? LP nebo CD verze nebudou násle- 
dovat?
Digitální způsob propagace je určený hlavně 
našim nejvěrnějším fanouškům. Koupením 
trička, batohu nebo plakátu na koncertě nás 
finančně podpoří k tomu, abychom mohli jet 
v budoucnu další tour a vydávat další sklad-
by. Oplatkou za to navíc dostanou přístup 

k albu. O realizaci CD nebo  
LP budeme vážněji uvažovat 
v případě, že se nám podaří 
domluvit evropské turné.

Jaký máš vůbec vztah  
k vinylovým deskám?  
Vaše muzika mi pro tenhle 
druh nosiče přijde jako  
stvořená...
Člověk musí o desky pečovat, 
celkově k nim přistupovat  
jinak, a to mi na vinylech  
přijde kouzelné. Mám k nim 
vřelý vztah. Je to styl, obrov-
ské retro a zároveň nostalgie.  
Líbí se mi, jak jehla klouže po 
drážkách a že občas zaslechnu 
z repráků i praskání...

Zkoušeli jste album dostat 
nějakým způsobem i do za-
hraničí? Jaké kontakty tam 
dnes máte, pomohl vám 
v tomto směru nějak  
úspěch na GBOB?
Propagace alba probíhá za- 
tím pouze v České republice 
formou zmiňovaného turné, 
které teď jedeme. Nedávno 
jsem byl v Londýně, kde jsem 
měl schůzku se dvěma hudeb-
ními manažery, ale zatím je 
vše v jednání a nerad bych  

rock’n’roll, protože u něj cítím, že to dává  
od srdce. Dále Honza Mootz s Černou roklí, 
Jindra Vobořil, Míla Benýšek... a Honza No- 
váček a Radek Bláha z AC/DC Czech Revi- 
valu. (Pozn. aut.: Jan „Nováček“ Vanický je 
znám zejména jako basista nedávno znovu 
obnovených Walk Choc Ice.) 

Bez show to nejde  
(bez chlastu a cigár ano)
Jak důležité kromě samotné muziky jsou 
image a pódiová show? V tvém případě  
je obojí hodně výrazné... Do jaké míry je  
ta show připravená? Inspiroval tě v tomto 
směru nějaký konkrétní rockový velikán?
Pro každou kapelu, stejně tak jako pro herce 
nebo všeobecně umělce, jsou kostýmy a rekvi-
zity nedílnou součástí vystoupení. Dokreslují 
a charakterizují tvorbu a pomáhají vyjadřovat 

hlavní myšlenku. Bez show už to dnes prostě 
nejde! A mám rád, když její součástí je im- 
provizace... U nás je to přibližně padesát na 
padesát. Jinak Kiss, Michael Jackson, James 
Brown a podobní zakládali svá vystoupení 
nejenom na hudbě, ale především na show. 
Díkybohu za inspiraci!

Používáte výhradně angličtinu. Nikdy vás 
nenapadlo zkusit udělat i nějaké české  
texty? 
Angličtinu jsem zvolil pro její zpěvnost a zvu-
komalebnost. Netajím se tím, že bychom rádi 
vyjeli za hranice. Kdyby se po světě zpívalo 
česky, zpívali bychom určitě v češtině. (smích)

Dá se nějak definovat základní tematický 
okruh vašich písniček? Která skladba nebo 
skladby jsou pro tebe svým myšlenkovým 
obsahem jaksi nejosobnější?
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největší význam jednoduchý kytarový riff 
spojený s jednoduchým rytmem na bicí. Pří-
mý úder do srdce. Snažím se držet zásady,  
že čím méně, tím lépe.

Myslím, že středobodem vašich skladeb  
je právě kytarový riff. Cítíš to podobně,  
je to opravdu základ všeho?
Ano. Ale stejně tak se snažím přistupovat  
i k dalším nástrojům jako jsou zpěv, basa  
a bicí. Záleží na skladbě.

Od začátku hrajete jako power trio, jen  
v základním obsazení kytara-basa-bicí.  
Je to jasně daný záměr? O druhé kytaře 
nebo klávesách jste nikdy neuvažovali?
S větším obsazením kapely jsem si to, jak 
jsem zmiňoval, vyzkoušel už na škole. Pro 
rockový styl, který hrajeme, je trio ideální. 
Vyhovuje nám to tak a nad další kytarou nebo 
klávesami nepřemýšlíme.
Máte na zdejší scéně nějaké „blízké duše“, 
spřízněné kapely nebo muzikanty, kteří 
vyznávají podobnou filozofii jako vy?
Tak určitě Olda Říha, to je u mě Pan 

KDYBY SE PO SVĚTĚ 
ZPÍVALO ČESKY,  
ZPÍVALI BYCHOM  
URČITĚ V ČEŠTINĚ.

DOCTOR VICTOR 
MUSIC ACADEMY
Jde o první hudební  
školu v ČR s unikátním 
interaktivním systémem 
výuky. Akademie je vě- 
kově neomezená a pří-
stupná všem milovníkům 
hudby, bez ohledu na 
jejich úroveň či nástroj. 
Je koncipovaná vlastně 
jako hudební laboratoř. 
Každý měsíc je věnován 
jedné kapele (například 
The Beatles a dalším), 
probírá se její historie, 
vliv atd. a vše končí hra-
ním její hudby. Studenti 
formují vlastní skupiny  
a při pravidelných te- 
matických koncertech 
v pražském klubu Vzor-
kovna pak vzdávají hold 
hudebním legendám. 
Akademii vede Vojtěch 
Bureš, frontman sku- 
piny Doctor Victor,  
absolvent Konzervatoře 
Jaroslava Ježka v Praze  
a držitel stipendia na 
prestižní univerzitě 
Berklee College Of  
Music v Bostonu.
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to zakřikl. Se soutěží to nemá žádnou sou- 
vislost.

Hodláš se plně věnovat toliko Doctoru 
Victorovi, nebo máš cukání zkusit i nějaký 
„vedlejší projekt“? Spolupráce se kterými 
českými muzikanty by tě lákala?
Jen a pouze Doctor Victor! Kvůli kapele jsem 
odmítl hodně nabídek, ale nelituju toho. Na 
druhou stranu když mám čas, rád si zajamuju 
s kýmkoliv.

Začíná se ukazovat, že tzv. elektronická 
evidence tržeb může výrazně poznamenat  

i fungování hudebních skupin. Vás už EET 
nějak zasáhla? Souhlasíš s jejím zavedením?
EET je podle mě nebezpečný, proti lidem  
lehce zneužitelný systém. My EET ze zákona 
máme a používáme ho. Je ale trochu divné 
nutit lidi, kteří nemají k internetu a výpočet-
ní technice vztah, aby ho byli nuceni využívat 
ke své práci, a ještě k tomu nemorálně vyhlá-
sit soutěž v „práskání“. Dovedu si představit, 
jak hrozí pokuta nebo dokonce ukončení  

živnosti starému fachmanovi, který nemá 
pomalu ani mobil. To odrovná spoustu ši- 
kovných starších lidí. Navíc hacker prolomí 
systém, změní pár údajů v databázi a máš 
zaděláno na průšvih... Za menší zlo bych  
považoval fiskální pokladny.

Cesta je jasně daná
Jak vypadá současnost a nejbližší budouc-
nost skupiny, co všechno by vás v dohledné 
době mělo potkat a neminout?
Momentálně se nejvíce soustředíme na pro-
bíhající turné, v jehož rámci vystoupíme také 
na osmi festivalech. V nejbližší době nás čeká 
nahrávání v mém studiu a relax u nás v Pro-
seči na chalupě.

Dá se už odhadnout, jestli budete pokračo-
vat v poměrně jasně nastoleném směru, 
nebo se od něj chystaný repertoár nějakým 
zásadnějším způsobem odkloní?
Těším se, až si s klukama zahrajeme nové 
věci. Nesou se v podobném duchu a o odklo-
nu se tu nedá hovořit. Podstatou stále zůstá-
vá rock’n’roll!

Čeho by sis přál s Doctorem Victorem  
dosáhnout? Co je nějaký nejvyšší cíl?
Určitě bychom rádi vyjeli do zahraničí. To  
je mým prvořadým cílem. Taky bych byl rád, 
aby prosperovala naše hudební škola Doctor 
Victor Music Academy, kterou jsem nedávno 
založil. Už máme asi 25 žáků a 5 učitelů. 
Rodiče i děti, které učíme, jsou snad spoko-
jení a já jsem rád, že k nám chodí lidé, kteří  
si muziku vybrali sami. Učit někoho, kdo  
tam chodí někdy i vyloženě z donucení,  
bych fakt nemohl! 

ROCK & ALL | KVĚTEN 2017 | 23 | 

KRÁLOVSKÁ DISCIPLÍNA
25x power trio a jiná alotria
TEXT | TOMÁŠ S. POLÍVKA         FOTO | ARCHIV KAPEL

Muzikanti často označují power trio za královskou disciplínu, protože v základním  
obsazení kytara – baskytara – bicí, bez dalšího nástroje, který by se staral o harmo- 
nické výplně, se nikdo nemůže flákat. Pokud má výsledek k něčemu vypadat, klade  
trio nároky nejen na virtuozitu, ale také na disciplínu a rafinovanost v aranžování.  
A není to stejné jako v případě čtveřic se třemi nástroji a sólovým zpěvákem, který  
pochopitelně instrumentalistům hodně odlehčí.

www.doctorvictor.com

O REALIZACI CD NEBO 
LP BUDEME VÁŽNĚJI  
UVAŽOVAT V PŘÍPADĚ, 
ŽE SE NÁM PODAŘÍ  
DOMLUVIT EVROPSKÉ 
TURNÉ.

Ú spornou triovou se- 
stavu věku populární 
hudby nevymysleli  
rockeři. Před nimi ji 

využívali jazzoví i bluesoví hráči. 
Ovšem ve spojení s hlasitou roc-
kovou estetikou se ukázala tvrdě 
pracující trojka jako obzvláště 
lákavý formát.
   V naší pětadvacítce se neome- 
zíme jen na power tria podle pů-
vodní definice. Chceme prostě 
vypíchnout pár nejnápadnějších  
„trojčlenek“, čnících popularitou 
či vlivem nad špičky sousedních 
ledovců, přestože si v dnešní  
době samplů, počítačových pro-
gramů a sekvencerů zdánlivě 
ulehčují práci. A omlouváme se 
fanouškům plejád důležitých trií, 
která se nám do přehledu prostě 
nemohla vejít: i Johnny Winter 
hrával často v triu, Mahogany 
Rush kytaristy Franka Marina 
točili zásadní desky ve třech, 
v triu začínali Grand Funk Rail-
road a hrály legendy jako James 
Gang či Atomic Rooster. Na trio 
se „zredukovali“ Genesis či Ma-
nic Street Preachers, tři nástroje 
stačily progresivistům Triumph 
či Zebra i postpunkerům New 
Model Army ve formativním ob-
dobí. Tři tvoří kolektiv, přesně 

dle známého přísloví, v kapelách 
Prong, Meat Puppets, Melvins, 
Babes In Toyland, Therapy?, Sil-
verchair, Them Crooked Vultu- 
res, Goo Goo Dolls, Feeder, Yeah 
Yeah Yeahs a tak dále a tak dále.
   Nuže, které nesvaté trojice vy-
brala redakční rada coby zářné 
příklady?

1. CREAM
Právem jsou vnímáni jako proto-
typ rockového power tria. Přes-
tože o chicagských elektrických 
bluesmanech byla řeč a např.  
už v letech 1963 a 1964 zkoušel 
možnosti trojice i tehdy málo 
známý Frank Zappa (kapele říkal 
The Muthers a důkaz najdeme  
na kompilaci archivních snímků 
Joe’s Xmasage). Ovšem právě 
Cream (poprvé neoficiálně zahrá-
li 29. července 1966 v Manches- 
teru, poprvé oficiálně o dva dny 
později na Windsor Jazz & Blues 
Festival) ukázali, že tento formát 
může být masově populární.  
A strhli armádu epigonů.

2. JIMI HENDRIX 
EXPERIENCE
Epigoni samozřejmě nebyli Jimi 
a spol., byť na startovní čáře se 
ocitli „až“ v září 1966, kdy Hend-

rixe do Anglie přivezl jeho nový  
manažer Chas Chandler. Pro 
Chandlera sice představovali  
Cream určitou předlohu, ale 
Hendrixův styl k prezentaci 
v triu, kde mu nic nebude pře- 
kážet v rozletu, sváděl předem. 
Kytarový génius měl jasné před-
stavy. Vždyť i první výraznější 
vlastní kapelu Jimmy James  
And The Blue Flames, právě tu, 
ve které ho objevil Chandler,  
založil původně jako power trio. 
Byť se k ní brzy přidal doprovod-
ný kytarista Randy Wolfe alias 
Randy California.

3. TASTE
Trochu opo-
míjení Irové, 
zastínění 
pozdější ka- 
riérou só-
listy Roryho 
Gallaghera, 
také patří  
k průkopníkům. 
Trio Taste vzniklo už v roce  
1966, byť debutu na LP se do- 
čkalo až o tři roky později. Díky 
druhé desce Taste On The Boards 
(1970) se sólista Gallagher pro-
slavil natolik, že po rozpadu  
skupiny mohl bez problému  

naskočit na sólovou dráhu.  
Na které začínal, jak jinak,  
v sestavě power tria…

4. THE GUN/ 
THREE MAN ARMY
Formát power tria učaroval  
v roce 1966 i bráchům Gur- 
vitzovým z Londýna, kytaris- 
tovi Adrianovi a baskytaristovi 
Paulovi. Vyhodili klávesáka,  
změnili název z The Knack na  
The Gun a bylo. Na nahrávkách 
The Gun (kde bratři ještě použí-
vali alias Curtisovi) zahusťovaly 
sound dechy a smyčce, ale kon-
certy byly triové. The Gun se  
rozpadli v roce 1970, ale po  
kratších vedlejšácích se brá- 

chové v roce 1971 zase sešli 
v kapele, výstižně pojmeno- 
vané Three Band Army. Za  
bicími se střídala esa Buddy 
Miles (jistě, ten z Hendrixovy 

party Band Of Gypsys), Carmi- 
ne Appice (ex-Vanilla Fudge)  
a Mike Kellie (ex-Spooky Tooth). 
V roce 1974 se Gurvitzovi spo- 
jili s Gingerem Bakerem (jistě, 
z Cream) a přejmenovali kape- 
lu na Baker Gurvitz Army – ale  
to už přestávali hrát čistě ve 
třech, vzali na milost kláve- 
sisty a zpěváky.

Jimi Hendrix Experience Cream


