
LISTY

2
číslo 

» Předkola BJ » Benefice Rosti Čapka 
» Rozhovor: Martin Kubec » Průdušky – 35 let 
» Monogram – křest CD …

ročník XV, květen 2010

Banjo Jamboree 2010

Čáslav
18.–19. června



2

Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR?
BA je občanské sdružení založené v roce 1995, 
celou organizaci řídí zvolené předsednictvo, sou-
častným 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 zahra-
ničím 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 bluegras-

sový festival v Evropě, Banjo Jamboree
» BA používá databázi členů k zaslání pozvá-

nek 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://bacr.czechweb.cz.
» BA vítá další náměty svých členů.

Členství v BA
» Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo 

se stane členem do 30.6., zaplatí plný roční pří-
spěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč. 

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

» 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 stránka v BL/rok/na 

akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách 
vydávaných BAČR. 

» Pro sponzory BA je určen institut doživotní-
ho členství za 5.000 Kč. 

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 e-mailem zasílat pozvánky na akce 
» možnost zapůjčení aparatury 
» sleva na vstupném na Banjo Jamboree a ně-

které další festivaly a akce

Zájemci o individuální členství mohou zasílat peníze 
složenkou na adresu BAČR,  Žižkovo náměstí 
č. 4, 506 01 Jičín nebo převodem na účet: 
108596029/0300. Zájemce o ostatní typy členství 
prosíme o kontaktování Petru Seifertovou, mobil: 
732 730 339 a 734 481 742, e-mail:  seifertova.peta
@email.cz, která s nimi domluví podrobnosti.

Můžete si z internetových stránek BA stáhnout 
formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro 
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku může-
te vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

Případné informace na tel. číslech členů výboru:

Petra Seifertová (sekretářka BA)
mobil: 732 730 339 a 734 481 742
e-mail: seifertova.peta@email.cz

Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569, e-mail: brandejs@seznam.cz.

Petr Gartner
(šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477, e-mail: petrgartner@tiscali.cz

Bluegrassová asociace
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Koncert Krüger Brothers

Upozorňujeme členy bluegrassové asociace, že 
je třeba zaplatit členský přípěvek 200 Kč 
na rok 2010. Zaplatit je možno buď  složenkou 
nebo na účet BAČR. Pokud použijete složenku, 
kontaktní adresa je: BAČR, Žižkovo nám. 4, 
Jičín, PSČ 506 01.
Při placení členského příspěvku převodem z účtu 
je nutné uvést tyto údaje:
Číslo našeho účtu: 108596029/0300
Měnu: Kč
Částku: standardně 200 Kč
Název majitele účtu: Bluegrassová asociace ČR
Specifický symbol: zde bychom prosili vaše 
členské číslo, pokud obnovujete členství
Textová informace: zde bychom prosili vaše 
příjmení
Pokud obnovujete členství a nemění se vaše 

adresa nebo jméno, nic vám nebrání uvést do 
kolonky „textová informace pro majitele účtu“ 
vaše členské číslo. Komplikace nastává, pokud 
jste nový člen nebo pokud měníte některý z úda-
jů, který potřebujeme znát. Pak do této kolonky 
napište prosím nějakou poznámku (nový člen, 
změna adresy, …) a zkontaktujete nás telefonic-
ky, e-mailem, poštou.
Všechny telefonní čísla, e-mailové adresy, poš-
tovní adresa jsou v tiráži BL.
Pro ty, kteří mají problém se zaplacením 
členských příspěvků poštou nebo přes in-
ternet, zůstává poslední možnost zaplatit 
v červnu na Banjo Jamboree.
Rovněž lze zaplatit na bluegrassových 
večerech ve Sloupnici, v Chomutově a na 
Předkolech BJ.

Členský příspěvek na nový rok

Koncert Krüger Brothers v KC Zahrada 30.3.2010 od 19.30 hod

Kruger Brothers (Uwe – guit, Jens – bjo, Joel Land-
sberg – bs) přijeli tentokrát posíleni o perkusionistu 
Joshe Daye a jejich hudbě to podle mě velmi prospě-
lo. Tak dobrého a hlavně citlivě hrajícícho bubeníka 
by chtěl asi mít v kapele každý. Jestli si chcete udělat 
představu navštivte www.krugerbrothers.com, kde 
je mj. velmi pěkně udělané video k titulní skladbě 
jejich CD Forever and a Day (na YouTube i třeba na 
www.woodsongs.com je jejich nahrávek spousta). 
Josh je z Owensbora v Kentucky, ale momentálně 
prý hraje s nějakou pop star z Los Angeles. 

Koncert začínala před beznadějně vyprodaným 
sálem Nová Sekce, která hrála pěkně, ale myslím, 
že zbytečně dlouho. Jako jejich speciální host s nimi 
zahrál Pepa Malina, který mohl snad dostat více 
prostoru.

Po přestávce hráli Kruger Brothers; myslím, že 
repertoár skoro ze všech svých CD, tzn. od skoro 

vážné hudby přes akustické lahůdky jako Beauti-
ful Nothing (pokud jsem nepopletl název) až po 
„hard core“ bluegrass – např. John Henry. Ke konci 
jejich setu hrál Jens jednu skladbu na banjo Jardy 
Průchy a této příležitosti využil k tomu, aby Jardovi 
poděkoval, že je opět pozval a označil Jardu za asi 
nejlepšího výrobce bendž na světě. Veselé a takové 
dost české mi pak přišlo, že tato část koncertu měla 
během dalších dnů další ohlasy ve smyslu „to Jardo-
vo banjo tak pěkně nehrálo, že?“ a „nějak rychle 
ho dával Jens pryč, že?“ a od těch, co anglicky 
neumí: „Jarda mu ho chtěl dát a Jens ho nepřijal, 
že?“. Ach jo.
Každopádně Jardovi Průchovi patří dík za to, že sem 
tuto kapelu světového formátu složenou z velmi 
příjemných a kamarádských hudebníků dostal. Jens 
a Uwe několikrát zdůraznili, jak báječně se v České 
republice cítí. Já s pozitivní energií načerpanou na 
jejich koncertě vystačím určitě několik měsíců.

Petr Brandejs
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POUTNÍCI - MONOGRAM - RELIÉF - KØENI
WYRTON - SVA�A KOTAS BAND - ALBUM
GRUNT (Sk) - NOVÁ SEKCE - VOJTA ZICHA

BARBECUE - LOG - MODROTISK - BLACK JACK
NEW RIVER TRAIN (Rakousko/CZ) - BG CWRKOT
CIMPR-CAMPR - BG TIME (Sk) - FUNNY GRASS
G-RUNS and ROSES - Vítìzové pøedkol a další...
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SUE THOMPSON      (USA)
FUNNY FELLOWS (SK)

LONESOME MOUNTAINEERS

& BRANDEJS
BAND

ŠVÉDSKO

Dílny na nástroje vèetnì zpìvu 
s lektorkou z USA
Divadlo pro dìti

více na www.banjojamboree.cz
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Předkola Banjo Jam
boree

… začalo v 19.30 v hospodě U starýho rebela. 
Soutěžilo pět velmi dobrých skupin, což neusnad-
nilo práci porotě, jejíž členové (Honza Macák, Lilka 
Pavlak a Petr Brandejs) měli velmi často problém 
rozhodnout, která z kapel je lepší, neřku-li nejlepší.

Začínali Early Times, kde jsou zjevně tahouny 
banjista Libor Křeček a  kytaristka Helena Nováčko-
vá. Oba pěkně zpívají; trochu nejistě je doprovázeli 
(tedy podle webových stránek) Vladimír Bracek na 
basu,  Jaroslav Kresánek na mandolínu a Petr Truk-
sa na dobro. Repertoár byl už podle jména kapely 
většinou tradiční (Rank Stranger, česká Good Wo-
man’s Love, Highway 40 Blues, I Remember You 
in My Prayers). Mně se nejvíc líbil Blue Train (od 
Nashville Bluegrass Bandu) a veselá skladba, kte-
rou neznám, ale Helena se v ní vydávala za 15leté 
děvče a zpívala svému milému Anthonymu.

Následovali Twisted Timber – výborný con-
temporary bluegrass. Kapela má několik dobrých 
zpěváků, mezi nimi i “pražského” Američana 
Matthew Whittena, který hraje na kytaru. V kapele 
není slabší instrumentalista (Kristýna Lišková – md, 
Jan Bartošek – housle, Petr Šolc – kontrabas, Pavel 
Bařina – banjo) a na jejich rytmu je to znát – je vý-
borný, stejně jako vokály. Dost mě tedy překvapilo, 
že od posluchačů získala kapela jenom jeden hlas 
a v diváckém hlasování skončila předposlední.

V Giant Mountain Bandu také zpívá (mimo 
jiné) Američan – mandolinista Lucien G. Holmes, 
který mi svým celkovým projevem připomíná Johna 
Duffeyho. Na webu jsem našel jejich sestavu  (Da-
vid „Pažout“ Kažimír – Banjo, Jan Kadlec – Fiddle, 
Petr Poláček – Guitar, Petr Zbořil – Bass) a ve svých 
poznámkách z předkola zápis: “výborný banjista”. 
Kapela hraje moc hezky a solidně, a to zejména 
tradičnější repertoár (S. Scene, Quicksilver ap.).

Následoval Bruno Unit z Ostravy ve slušivých 
tričkách propagujících festival Bluegrass Jam 
v Komorní Lhotce. Vyššímu věkovému průměru 
odpovídal I starší repertoár (Wichita Lineman, Wait 
a Minute, Shadows in My Room apod.), který 
potěšil zejména nás starochy?. Kapela by na sobě 
ještě asi mohla popracovat, ale hraje s chutí a pro-
tože většina členů nešla ze soboty na neděli vůbec 
spát, akce se jim zjevně líbila. V Komorní Lhotce asi 
bude 28.8. veselo!

Předkolo uzavíral Trautengrass, který si získal 
svým neformálním výkonem diváky a ti mu přiřkli 
první místo v diváckém hlasování. Sestavu převza-
tou z webových stránek kapely zde zmínit musím: 
Myšák – md, Čiko – bs, Pavel – g, Petr – bjo, 
David –f. Horší začátek vystoupení si lze jen těž-
ko představit – kytarista prasknul strunu a dost 
pomalu ji vyměňoval. Nicméně situaci zachránili 
bez problémů Michal Jankto (md) a Petr Máslo 
(bjo) veselými histokami (např. o hraní na banjo 
cihlou). Trautengrass hrál skladby většinou známé 
až profláklé (Foggy Mountain Breakdown, In De-
spair, I Wonder Where You Are Tonight), ale hrál 
s chutí a nadšením.

Na závěr jsem vyhlásil výsledky, u kterých 
(jak jsem už psal na začátku) se porota velmi 
potila a kde nakonec byl rozhodující hlas diváků. 
Těsné pořadí na prvních třech místech tedy bylo: 
1. Giant Mountain Band, 2. Trautengrass, 
3. Twisted Timber. Řekl bych, že to byl pěkný 
večer a doufám, že se kapely, které do Čáslavi ne-
postupují, nenaštvaly a přijedou někdy zase.

Petr Brandejs 

P.S: Dík za výborný zvuk patří Lojzovi Vašků 
(skoro všichni basisti zněli jako Barry Bales :-)).

Předkolo Banjo Jamboree v Horní Sloupnici 
17.4.2010
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Předkola Banjo Jam
boree

Jako již v minulých letech proběhlo předkolo 
v Country saloonu U Bizona, do kterého se při-
hlásilo celkem 6 skupin. V průběhu posledních 
čtrnácti dnů ale zrušily účast čtyři kapely, a tak 
jsme ještě narychlo oslovili dvě náhradní kapely, 
které již z důvodu plné obsazenosti předkola ne-
mohly být zařazeny. Pozvání nakonec potvrdila 
jedna z nich, a tak v letošním roce v Chomutově 
soutěžily celkem tři skupiny.

V porotě zasedli Karel Poláček (Fešáci), 
Jirka Šruma (Katalog) a Zdeněk Lucák. Po 
vylosování pořadí jsme ve 20 hodin odstartovali 
soutěž.

Jako první vystoupili pražští All Bells & 
Whistles pod taktovkou Petra Hrubého, který 
hrál na kytaru a spolu s Lukášem Mayerem, 

hráčem na banjo, obstaral zpěv. Na dobro v této 
kapele hraje Darek Houška a basu tvrdí Pepa 
Plecitý. Skupina podala velmi slušný výkon a tím 
i nasadila laťku velmi vysoko.V programu měli 
i skladby a capella a sklidili zasloužený potlesk.

Druhá v pořadí vystoupila ryze dívčí kapela 

Předkolo BJ ve Zlíně 27.3.2010 
Moravské předkolo již legendárního festiva-

lu Banjo Jambore se po loňské odmlce vrátilo do 
Zlína do hudebního a divadelní klubu Zelenáčo-
va šopa www.sopa.cz

Počet učinkujících tentokrát nepřevýšil po-
čet diváků. Do kola se přihlásili sice jen 3 kapely 
převážně z moravského středu a severu. (Na jihu 
se spíše než o bluegrass starají o vinohrady.) 
Během večera vystoupila již ostřílená newgras-
sová kapela Taverna a nasázela pěknou řádku 
skladeb, které se již pomalu stávají tradicionály. 
Blue Stones i přes 4 členné obsazení basa, 
banjo, kytara,v rukou pánů a housle a zpěv 
v podání Petry Fabiánové, ukázali i bez mando-
líny a dobra jak se dá zahrát pěkný bluegrass. 
Poslední kapela Silent Rain je sice nováčkem 
na moravské scéně, ale poskládaná s ostřílených 
muzikantů, kteří se s tím nepářou téměř všichni 

zpívají a pouští se do sól, prostě tak jak to má 
v bluegrassu být.

Porota ve složení Svaťa Kotas, Libor Ba-
bák a má maličkost, to vůbec neměla lehké. Vel-
ká vyrovnanost všech kapel, nadšení některých, 
proti zkušenostem jiných, to byl skutečně oříšek 
koho poslat dál. Nakonec jsem se rozhodli každý 
sám za sebe a zde jsou výsledky. 1. Silent Rain, 
2. Taverna, 3. Blue stones. Po přidání 4 hlasu 
diváka zůstalo pořadí nezmeněno a vyrovnanost 
celého kola potvrdil i součet bodů z pořadí tedy 
7., 8., 9. Závěr koncertu s návštěvností cca 60 
diváků (tedy plná Šopa) patřil kapele Svaťa Ko-
tas band a spíš než jako předkolo BJ by se dal 
nazvat jako pěkný bluegrassový večírek. Tak za 
rok se těšíme a snad se i těch kapel více urodí.

Martin Čurda Juřík

Předkolo BJ v Chomutově 8.5.2010
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Předkola Banjo Jam
boree

s názvem Od plotny skok z Litoměřic. Zazněly 
převážně skladby z repertoáru Alison Krauss, 
Rhondy Vincent a dalších s vlastními českými 
texty. Je to velice pohodová a uklidňují muzika. 
Z kapely jsem z minulosti znal pouze banjistku 
Janu Musílkovou, která hrála v kapele Owango, 
dalšími členkami je mandolínistka Romana Sou-
kupová, kytaristka Šárka Minářová, houslistka 
Martina Hájková a výborná basistka Líba Kolářo-

vá. Toto hudební seskupení bylo milé překvapení 
nejen pro mne, ale i pro návštěvníky sobotního 
předkola.

Závěr večera patřil opět kapele z Prahy The 
Bee Line. Chlapci hned od začátku do diváků 
hrnuli moderní pojetí bluegrassu, ze kterého 

byla celkem slušná smršť. Martin Anderle na 
basu je zároveň konferenciérem vystoupení celé 
kapely. Ctirad Staněk na banjo je již zkušený 
hráč a na kytaru hraje Robert Hujsl. Kapelu 
doplňuje na mandolínu Miloš Andrt a na dobro 
Zdeněk Novorka. Byl to opravdu parádní závěr 
tohoto večera, který navštívilo něco přes pade-
sát fanoušků.

Po krátké pauze, kdy se porota poradila, 
sepsala pořadí a vyhlásila tyto výsledky: 

1. All Bells & Whistles, 2. Od plotny skok 
a 3. The Bee Line. Pořadí vyhlášené porotou se 
shodovalo i s diváckým hlasováním, kdy první 
kapela dostala 29 hlasů z celkového počtu 47 
hlasujících.Vítězná kapela pak ještě na závěr 
zahrála krátký blok a večírek byl zakončen ote-
vřeným jam session.

Petr Gärtner
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Benefice Rosti Čapka

Benefice Rosti Čapka v Lucerně 18. dubna 2010
Svůj poslední pobyt v Čechách jsem si neplá-

novaně o týden prodloužila, abych stihla tento 
nevšední koncert a mohla o něm něco napsat do 
Ameriky. Při té příležitosti napíšu i něco málo pro 
vás. Předtím v sobotu jsem se byla poprvé podívat 
ve Sloupnici. Zmizelo tak jedno z posledních bílých 
míst na mé české bluegrassové mapě. Předkolo 
Banjo Jamboree u Starého Rebela se mi moc 
líbilo a potěšila mne vysoká kvalita vystupujících 
kapel. Moc těžko se rozhodovalo, kdo byl vlastně 
nejlepší.

V neděli mne odtamtud Petr Brandejs vzal 
autem do Prahy. Po cestě jsme vyzvedli ještě On-
dru Kozáka. Do Lucerny jsme dorazili odpoledne, 
přesně včas na zvukovku Petr Brandejs Bandu, 
který celou tuto veleakci otvíral. V šest večer to 
vypuklo. Lucerna narvaná k prasknutí, koncert 
to byl vskutku mamutí! V programu se vystřída-
ly všechny možné žánry – jazz, bluegrass, folk, 
keltská muzika, country i vážná hudba. V týdny 
předem vyprodaném velkém sálu Lucerny se sešla 
spousta muzikantů různých žánrů, kteří měli jedno 
společné a to, že hráli na nástroje Rosti Čapka. 
Rosťa tímto koncertem důstojně oslavil čtvrtstoleté 
výročí své značky Čapek. Výtěžek celé akce byl vě-
nován Deylově konservatoři pro nevidomé, která 
letos slaví sto let svého založení. Celým večerem 
nás provázeli Marek Eben a Ondřej Havelka.

Jako první se na scéně objevil Petr Brandejs 
Band s překvapením. Jako hosty si přizvali další 
dva banjisty, Vojtu Zichu a Ondru Rumla a vypálili 
na nás tříbanjový DIXIE BREAKDOWN. Bouřlivý 
potlesk následoval a pochopitelně neodešli bez 
přídavku. Nepřítomný Jiří Suchý všechny pozdravil 
z obrazovek a následovalo vystoupení Kokeš Jazz 
Tria. Ti si pozvali světoznámého mandolinistu Radi-
ma Zenkla. Výborné!

Dále nás pozdravili Jarda Čvančara z Taxmenů, 
Petr Třebický z KTO a Mirek Řihošek z Plavců, kteří 
nám popovídali o svých začátcích, a protože bez 
nástrojů značky Čapek, ke hraní nebyli připuštěni. 
V mezičase nastoupila Eliška Ptáčková se svými 
přáteli. Zazpívala nám tři písně. První s doprovo-
dem Petra Maláska na klavíru světoznámé značky 
Petrof, jednoho ze sponzorů večera. Jako druhou 
nádherný a capella gospel TALK ABOUT SUFFE-
RING společně s Odrou Rumlem, a třetí HLEDÁM 
se svou kapelou: Vláďou Ptáčkem, Radkem Vaká-
tem, jméno basáka si bohužel nepamatuji.

Pak nám zahráli Jan Čapek, Jakub Svoboda 
s kapelou na tenorová banja. A také Marek 
Eben, Rosťa nám promítl krátký klip o své firmě. 
Znova nastoupil Radim Zenkl, který nám ukázal, 
co se dá všechno dělat s mandolínou, která má 
pouze dvě struny. Přidružili se k němu Jakub 
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Racek, Prokop Seidel a zahráli dvě nádherné 
instrumentálky z Radimovy dílny -GREENPEACE 
a HAPPY GRASS. Radim povídal, jak asi před 
deseti lety navštívil Irsko a zamiloval se do tam 
píšťaly a hned nám ji pochopitelně taky před-
vedl. Vynikající keltská směs s irskou píšťalou 
sklidila obrovský potlesk. Dalším jeho hostem 
byl Petr Malásek a společně s Radimem nám 
předvedli nádhernou CAVATINU z filmu Deer 
Hunter – Lovec jelenů.

Pak se na scéně objevil Samson a kmotr Rosťa 
pokřtil becherovkou jejich cédéčko – 

„Jaroslav Samson Lenk a Radim Zenkl 
– Troubadour Tour“, které právě vyšlo. Zahráli nám 
z něho několik písní. V paměti mi uvízla skladba 
PASTORELLO, kterou Radim předvedl na nástroj 
opravdu neobvyklý – kravský roh. Jediným smo-
lařem tohoto večera byl Martino Coppo z italské 
skupiny Red Wine, který mne vlastně na tento 
koncert pozval. Místo aby si zahrál v Lucerně, kam 
se tak těšil, seděl na letišti v Milánu na mandolíno-
vém kufru a nadával na islandskou sopku. Nechá 
vás všechny moc pozdravovat.

A už tady byla přestávka. Druhou polovinu 
zahájili Pavlína Jíšová a přátelé – Jakub Racek, 
Adélka Lounková a Pavel Peroutka. Na klavír nám 
zahrál opět Petr Malásek. Marek Eben pozval na 
jeviště dalšího oslavence – Marko Čermáka. Otec 
českého pětistrunného banja, bývalý člen Green-
hornů a White Stars a dodnes skupiny Paběrky, 
výtvarník, ilustrátor Rychlých Šípů i jiných Fogla-
rovek, tramp, textař a spisovatel a držitel prestižní 
ceny Mezinárodní bluegrassové asociace IBMA, 
se nedávno dožil svých sedmdesátých narozenin. 
Marek Eben i Rosťa mu poblahopřáli a Rosťa mu 
předal jako dar malé banjo, které pro něj speciálně 
vyrobil. Marko také dostal další dárek, který pro něj 
nachystali jako překvapení -Kalendář 2011 s jeho 
vlastními ilustracemi.

A pak už to šlo ráz na ráz. Na scénu přišel 
Kapitán Kid a pak již pak následovala velká 
sláva – předání šeku s šestimístnou sumou pro 
Deylovu konzervatoř, který sponzoři ještě včas sta-
čili zaokrouhlit směrem nahoru. Jistě udělá mnoho 
radosti a bude sloužit těm pravým a potřebným. 

Následovali Ondřej Havelka a Melody Makers 
– výborná show, pak Ivan Mládek & band a poma-
lu se blížilo finále. Ještě jedna vynikající sestava stojí 
za zmínku: zahráli nám Radim Zenkl, Jakub Racek, 
Pavel Peroutka, Ondra Ruml a Petr Brandejs. Na-
konec se na jevišti shromáždili všichni účinkující 
a nad nimi se na obrazovce objevily fotky Walde-
mara Matušky. Všichni si i s obecenstvem zazpívali 
TO VŠECHNO VODNES ČAS. A bylo po všem. Byla 
jsem moc ráda, že jsem se tohoto pětihodinového 
koncertu mohla zúčastnit. Byl opravdu jedinečný 
zážitek a dlouho na to budu vzpomínat.

P.S. V pondělí na to jsem se vydala na velmi 
zajímavou reprezentační výstavu celoživotního díla 
Marka Čermáka do Musea Karlova mostu v Praze, 
která potrvá až do 6. července. Jmenuje se jako 
jeho poslední kniha „Marko Čermák – Poslední 
romantik“ Tu jsem od Marka dostala v neděli v Lu-
cerně a právě ji dočetla. Stoji za to. Zároveň vyšlo 
také stejnojmenné dvojcédéčko obsahující prý přes 
padesát písniček, ale to ještě bohužel nemám.

Lilka, 29.4.2010.
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Motto: Vzpomínkový večer dvojnásobného 
vítěze celostátní Porty!

V polovině prosince loňského roku proběhl 
v Teplicích první vzpomínkový večer skupiny 
Průdušky, o kterém jsem se ale dozvěděl až 
o čtrnáct dní později. O to radostněji jsem přijal 
zprávu o koncertě v Ústí nad Labem naplánova-
ném na únor. Na ten jsem se již vypravil a po 
cestě vzpomínal na Průdušky, jako na výbornou 
kapelu ze severu čech, za kterou jsme my, blue-
grassoví fanoušci, byli v 80. letech ochotni jezdit 
nejen po celém kraji, ale i po republice. Fandili 
jsme jim, sháněli nahrávky a těšili se na jejich 
pravidelné poslechové večery s názvem Mozai-
ka, vždy s mnoha dalšími zajímavými hosty.

Ale už jsem zpět v roce 2010 na místě koná-
ní koncertu, vcházím do Národního domu a je 
to jako by se zastavil čas. Opět se setkávám se 
všemi těmi známými tvářemi, které pravidelně 
navštěvovali koncerty této skvělé kapely. Jde 

především o domácí fanoušky, ale mnoho jich 
je přespolních a již první pohled do předsálí 
dává tušit, že dnes tu bude plno. Hudební večer 
zahájila kapela Riding Hoppers pod taktovkou 
kytaristy Karla Poláčka (Fešáci). Rozjízdějí kon-
cert v plné parádě a nálada v již tak nabuzeném 
obecenstvu stoupá. Dalšími hráči této sestavy 
jsou Jirka Jandásek na housle (Katalog, Lužická 
tráva atd.), Mirek Hyšek na basu (Průdušky), Vlá-
ďa Polesný na harmoniku, Tomáš Šperk na banjo 
a na mandolínu a sólový zpěvák Radek Stanka. 

Celý večer provází slovem Mirek Hyška a již 
zve na pódium hlavní hřeb večera a zároveň hos-
titele, skupinu Průdušky. Hned po úvodní písnič-
ce je mi jasné, že se na jejich projevu nepodepsala 
ani dlouhá léta absence společného hraní. Jsou 
to prostě výborní hráči a hlavně zpěváci. Ostatně 
sami členové Průdušek si na tento večer pozvali 
svého profesora zpěvu, aby mu tak vyjádřili po-
děkování za jeho vedení na Pedagogické fakultě 
UJEP. Své pěvecké umění plně ukázali v lidové 

PRŮDUŠKY – 35 let 24.2.2010 – Národní dům – Ústí n/ L.

Průdušky
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písni zpívané a capella, či trampském tradicionálu 
Řeka hučí. Královsky se bavím, a zároveň uzná-
vám, že tito hoši opravdu umí. 

V sestavě chybí Pavel Brušák s kytarou (ne-
mocné karpály) a obvyklou mandolínu v rukou 
Svatopluka Matějky nahradila kytara. Celek 
doplnil Luboš Novotný na dobro, Miroslav Ma-
toušek – housle, Martin Tomášek, který hrál na 
harmoniku, Jiří Panschab – banjo a Miroslav 
Hyška – kontrabas. Jeden známý hit střídá 
další a obecenstvo je nadšeno a hlasitě tleská 
i během písní. 

Po přestávce je na programu další host, a to 
manželé Stráníkovi spolu s Mírou Ošancem. 
Hrají převázně písně od tria Peter, Paul and 
Mary, ale i další známé skladby a sklízí zaslou-
ženě veliké ovace. Po nich znovu nastupují 
Průdušky, které v dalším setu hrají plno svých 
největších hitů a diváky již dostávají doslova do 
varu. Většina písní, hraných v závěru, vyšla na 

různých kompilacích, jako například Porta nebo 
Dostavník, v té době na vinylových deskách. 
Jaká radost tyto skladby po letech opět slyšet! 
V době největší slávy s kapelou spolupracoval 
jako konferenciér a bavič Láďa Kocián z Litví-
nova a na závěr tohoto setu ho kapela zve na 
pódium. Opravdu je vše jako za starých časů. 
Závěrečný host tohoto výjimečného večera 
je lídr skupiny Cop – Míša Leicht, který sám 
s kytarou hraje tři písně. Na závěr opět zahraje 
domácí kapela Průdušky a nikomu z přítomných 
se vůbec nechce domů. Krasný a moc podařený 
večer je ještě podtrhnut prodejem pamětního 
CD – Průdušky 1978–1985, na kterém je cel-
kem 25 skladeb, a to i autorské skladby Žebřík, 
Hypochondr nebo Panelák za symbolických sto 
korun. Pokud někde narazíte na Druhou Trávu, 
zkuste se na CD zeptat dobristy Luboše Novot-
ného, který za tímto počinem stojí. Určitě se 
pokusí Vaše přání splnit.

Petr Gärtner

Riding Hoppers
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ROZHOVOR – Martin Kubec
Martina znám přes deset let. Vždycky se mi 

líbila jeho vkusná, střídmá a precizní banjová hra 
a mám rád věci, které Martin zpívá. S kapelou 
Blackjack, kde Martin tyhle věci provozuje, mám 
už dlouho přátelské vztahy a tak jsem byl rád, 
když Martin souhlasil s rozhovorem. 

Martine, první otázka je obligátní, jak 
ses vlastně dostal k bluegrassu a kdy?

Řekl bych, že poměrně pozdě. Jako dítě 
jsem o bluegrassu a country vlastně neměl ani 
tušení. Podepisovalo se na mně vzájemné pro-
línání a střetávání se vlivů z různých stran. Moje 
máma pochází od Kyjova, takže zde jsem chtě 
nechtě vnímal folklór a moravskou lidovou pís-
ničku. Můj otec byl zase velmi ovlivněn swingem 
a rock-n´-rollem. 

Absolvoval jsem osm let klasické hry na kla-
vír a jako pubescent jsem začal koketovat s kyta-
rou. Pak jsem odjel na letní tábor a díky hudeb-
ně nadané slečně vedoucí jsem se naučil několik 
písniček a rádoby doprovodů. První písničky, co 
jsem hrál, byly od skupiny Katapult, pak jsem 
prošel i „krylovským“ obdobím. Na Gymnáziu 
jsem začal jezdit na vodu a poznal jsem, že ten-
hle svět mám rád. Jen ty mé písně co jsem znal, 
sem nějak nepatřily. Kamarádi mi otevřeli green-
hornský svět a já věděl, že jsem v podstatě našel 
to, co jsem nehledal. Prvně jsem slyšel praotce 
Marko Čermáka a banjo mě hned upoutalo. 
V té době mě ale kdosi světa znalý upozornil, že 
hra na tento nástroj vyžaduje dennodenní cviče-
ní a tak jsem měl jasno. Nic nebude!

Postupně z vodáckých a jiných part vykrysta-
lizovaly dvě skupiny, přesněji řečeno spoluhráči. 
S jedněmi jsem hrál jen Greenhorny, KTO, 
Rangers nebo Wabiho Daňka a s jinými kromě 
výběru z předešlého i Katapult, Láďu Mišíka, 

Olympic a podobně. Na studiích v Brně jsem 
pak ale jednou navštívil Poutníky a banjo mě 
zase uhranulo. Na inzerát jsem koupil banjo 
s blánou z kůže a školu Marko Čermáka a za-
čal cvičit. Založili jsme tehdy v Táboře country 
skupinu Mr.Were, která v podstatě existuje, již 
beze mě, pod názvem Weramon dodnes. Poté 
jsem hrál, již na jiná banja, s dalšími táborskými 
country skupinami. Termínu bluegrass jsem ne-
používal, neb mi opět někdo nakukal, že se jed-
ná o muziku „děsně rychlou, nesrozumitelnou 
a komplikovanou“. Na druhou stranu je pravda, 
že mi v hlavě někdy zní hlas mého tehdejšího 
spoluhráče Kajdy: „....dáme dvě kila a strč tam 
bendžo z mlžnejch...“. Na tohle období mé 
ego rádo vzpomíná, neb mne všichni plácali 
po ramenou, jak jsem nejlepší a tak. I řekl jsem 
si, že se pokusím ještě trošku zdokonalit, což 
už snad ani nepůjde a vypravil se do Prahy za 
Iljou Herainem. Zahrál jsem nějak Cripple Creek 
a dodnes vidím, jak mne zachmuřeně pozoroval. 
Z mého tehdejšího pohledu „chybičky“ mi vytkl 
s tím, ať přijedu, až to budu umět. Přijel jsem pln 
sebevědomí už za týden a spustil. Dvakrát mne 
zastavil a potřetí mi zatlumil struny řka: „Jestli 
takhle chcete hrát, tak to prodejte!“ Větší pecku 
jsem snad nikdy nedostal. Rozdýchával jsem to 
celou cestu domů. Pak jsem si uvědomil, že měl 



13

ROZHOVOR – M
artin Kubec

Ilja pravdu a rozhodl se, že s tím budu něco 
dělat. V roce 1992 jsem absolvoval Letní blue-
grassovou dílnu ve Velkých Němčicích. Zde jsem 
byl vlastně s bluegrassem prvně konfrontován. 
A to mi bylo už nějakých dvacet sedm. Teprve 
tam jsem vlastně slyšel americké bluegrassové 
kapely z nahrávek, ty české pak i živě. A byl 
jsem uchvácen Scruggsovou hrou a jeho přístu-
pem k melodii. Pak jsem několikrát absolvoval 
soukromé sezení u Zbyňka Podskalského a na-
vštívil dílny v Pardubicích a PBB a Josky Zavřela 
v Červeném Kostelci blahé paměti. Postupem 
času jsem si uvědomil, že jiná než pokorná cesta 
k osobnímu uspokojení z hudby neexistuje, a že 
stohy tabulatur mne samy hrát nenaučí.

Mám velmi rád Tvou hru na banjo, hra-
ješ ještě na něco jiného?

Děkuji za ocenění. Hraji ještě občas na ky-
taru a přiměřeně na další naše rodinné nástroje. 
Jak děti rostou, pískají na flétničky a podnikají 
první krůčky na klavír. Proto jsem po létech mu-
sel oprášit to málo, co mi z této životní kapitoly 
zůstalo, a působím coby domácí sparingpartner. 
Na koncertování to ale není a asi ani nebude.

Měl jsem také období, kdy jsem pracoval 
jako prodavač v obchodě s hudebními nástroji. 
Například dechová sekce mi byla naprosto cizí, 
tak jsem se musel, hlavně teoreticky a částečně 
i prakticky, naučit něco i o této oblasti. 

Jaké banjo v součastné době vlastníš?

Hraji na banjo Gibson, model Earl Scruggs. 
To je zároveň jediné banjo, které vlastním 
a mám ho od roku 2002. Prstýnky používám: 
palcový Golden Gate z materiálu Ivoroide, ná-
prstky niklové Showcase 41‘. Se strunami jsem 
jako asi většina pickerů laboroval a posledních 
cca 5 let natahuji D’Addario J60+ Nickel (.095, 
.011, .013, .020w, .095). 

Mé první banjo bylo české výroby, nemělo 
tonering a blána byla kožená. Teď již rád vzpo-
mínám na tehdy ne moc zábavné okamžiky 
u táboráků a za vlhkých nocí, kdy blána díky 
teplotám „pracovala“ a já banjo chvíli ohříval 
a chvíli chladil. Dále jsem postupem času vlastnil 
ještě dvě banja typu samo-domo, kde však jejich 
neznámí výrobci šli spíše po kráse estetické než 
po kráse tónu. V roce 1992 jsem si ale pořídil 
skvělý nástroj od Jardy Průchy a v roce 1999 
jsem si ze svého výletu po USA přivezl Gibsona 
RB4. Pamatuji si, jakým pro mne bylo velkým 
zážitkem, když jsem ho platil kartou na Festivalu 
v Lexingtonu ve stánku na zelené louce.

Toho Gibsona RB4 si pamatuji z dílny 
Josky Zavřela, moc se mně tenkrát líbil zvuk 
a taky originál Gibson nebyl v té tobě úplně 
obvyklým nástrojem.

Zde jsem také potkal pana J. D. Crowea 
a ztratil s ním (respektive spíše on se mnou) 
několik slov. Dodnes vzpomínám na jeho hlad-
kou ruku při našem „rukypodání“ typu „leklá 
ryba“. 

Také jsem J. D. Crowea potkal, extrovert 
to tedy zrovna není. Máš rád jeho muziku? 
Ptám se proto, že zbožňuji jeho banjo, 
spolu Earlem Scruggsem, Donem Renem 
a Sonny Osbornem patří mezi moje největší 
oblíbence, ale slyšel jsem ho několikrát 
živě a až tak mě ta kapela nebrala, jedna 
písnička jako druhá, střední tempo, pořád 
stejný trojhlas i aranže, trochu tomu chy-
běla šťáva.

Ano. Musím říct, že pan Crowe je jeden 
z mých velkých vzorů. Stejně jako pan Scruggs 
se dokáže skvěle postavit k melodii a jeho back-
-up je výborný. Je použitelný všude. Záznamy 
jeho tabulatur u firmy AcuTab jsou skvělou 
učebnicí a některé „laufy“ už v pravdě celo-
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světově zlidověly. Vzpomínám si na veselou 
historku z BJ v Čáslavi, kde se na jammu hrála 
skladba Old Home Place. Všichni tři zúčastnění 
banjisti jsme se dohodli a hráli společně stejně 
všechny vyhrávky, tak jak je pan Crowe natočil 
(nebo skoro tak ?). Hned ta první zvedla ze 
židle kytaristu kapely Tennessee Gentlemann, 
tehdy účinkující na BJ a u vytržení volal: „J. D. 
Crowe!“ Byl velmi překvapen, že to ve zdejších 
končinách slyšel.

Můj sympatický přítel a vynikající americký 
banjista Ned Luberecki všechny JD vyhrávky také 
dokonale zná. Skoro to vypadá, že kdo to s ban-
jem myslí vážně, měl by se nechat inspirovat JD 
cestou. Třeba se k ní také jednou přiblížím. 

Zažil jsem JD za svého prvního pobytu v USA 
při vystoupení s kapelou The New South v té 
nejzářivější sestavě s Tonny Ricem, Jerry Doug-
lassem a Ricky Skaggsem poskládanou právě na 
vystoupení na owensborském FanFestu. Seděl 
jsem kousek od pódia a zíral. Sestava The New 
South s kytaristou Richie Benettem byla obdaře-
na také hromadou energie. Z této doby je také 
mé oblíbené album Flashback. 

Porovnám-li to se dneškem, tak je pravda 
je, že tyto jeho dřívější nahrávky byly poněkud 
živější. Přiznám se, že pokud vkládám JD do 
přehrávače, sáhnu po nich… Beru to tak, že je 
dnes již JD také starší pán a je obdivuhodné jaké 
výkony stále podává.

Mimochodem, jsi také nakažen zhoub-
nou nemocí většiny banjistů, která Tě nutí 
k neustálému ladění a seřizování nástroje 
a hledání toho správného zvuku?

Musím se bohužel přiznat, že ano. I když 
bych se raději kasal, že ne. Jde to ale naštěstí 
v určitých vlnách. Aktuálně zažívám klidové ob-
dobí. Nejsem již tím posedlým seřizovačem, řekl 

bych, zásadního typu, co se pouští do nastavo-
vání krků, ladění blány, apod. Přesvědčil jsem se, 
že vzájemná kombinace těchto činností nikdy 
nevede k mé dlouhodobé spokojenosti a je pro 
mou psychiku zcela vražedná. Ostatně, nejvíce 
má pohnutí v této oblasti asi registruje manžel-
ka. Pro mou zálibu ve zkoušení banjových koby-
lek si ze mě hoši z Blackjacku i doma utahují, že 
jsem Entomolog, a že v zápalu boje někdy hraji 
i na dvě kobylky najednou… To se mi ale, pokud 
vím, zatím nepodařilo. Občasná výměna kobylky 
je proti mé kdysi uskutečněné „generální pře-
stavbě“ románek pro dospívající dívky!

Přesto, pokud již sám se sebou nejsem 
schopen vydržet, požádám o seřízení a kontrolu 
nástroje osobu z nejpovolanějších, Vláďu Ptáč-
ka. V nedávných BL jsem si přečetl váš poutavý 
rozhovor a s jeho názory v oblasti hledání toho 
pravého tónu, toneringů, seřizování a vzájem-
ného působení a ovlivňování se jednotlivých 
součástí banja naprosto souhlasím. 

Myslím, že by všechny komponenty měly 
společně stárnout (tedy snad kromě strun ?) 
a mít možnost se společně vyhrávat. To, co mne 
fascinuje, je tón. Mám o něm svou představu, 
kterou se snažím ze svého nástroje dostat.

Můžeš připomenout nosiče, které kape-
la vydala? 

Velmi rád. Za dvanáct let existence Blac-
kjacku jsme vydali jedno Demo s nápaditým 
názvem Blackjack 2000 a tři regulérní desky. 
V roce 2002 to byla Try Me One More Time, 
v roce 2004 CD s názvem Be On Time, která se 
mimochodem stala v hlasování BA ČR deskou 
roku a v roce 2007 No One Like You. Tento 
nosič s námi jako host nahrál náš kamarád, 
multiinstrumetalista Ondra Kozák ze skupiny 
Křeni na housle.
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Již zmíněné Demo bylo vlastně hlavně 
určeno jako promonahrávka pro pořadatele 
a otevřelo nám i cestu na evropský festival Blu-
egrassu EWOB do nizozemského Voorhuizenu. 
Na kompilacích z tohoto festivalu se v letech 
2000, 2002 – 2007 objevila vždy nějaká naše 
skladba z živého vystoupení. Navíc jsme v roce 
2009 zvítězili v tamější kategorii hlasování di-
váků jako nejlepší skupina. To neříkám proto, 
abych se chlubil, ale je to prostě fakt. 

Chystáte s Black Jackem nějaké nové 
CD?

V březnu letošního roku jsme natočili nové 
CD s názvem Old Book Of Mine, které je v těch-
to okamžicích ve výrobě. Až budeme číst tyto 
řádky, bude již mezi námi. Opět nám jako host 
vypomohl Ondra s housličkami a v několika 
kouscích i další fenomenální „křenovský“ picker 
Karel Začal na dobro.

Takže spolupracujete jako kapela pořád 
s Ondrou Kozákem?

Ano a velmi rádi. Myslím, že chuť do společ-
ného hraní je oboustranná. Pokud tedy máme 
to štěstí a Ondra se v rámci vystupování s ně-
kterou z jeho hudebních formací vyskytne na 
společném festivalu jako my, vždy obohatíme 
zvuk kapely houslovým bluegrassovým smykem. 
Společné vystupování je, nutno říci, odvislé na 
lokalitě. Přeci jen je Petřvald poněkud z ruky. 
Zahraniční vystoupení se ale snažíme plánovat 
společně. 

Jak často vystupujete?

Tak jednou až dvakrát za měsíc. To je ale spíš 
nárazově. Mnohdy máme i delší pauzu. Zkoušet 
se ale snažíme týdně.

Chodíte si někdy s Black Jackem zahrát 

jen tak do hospody, třeba ty Greenhorny? 

No úplně cíleně ne. Když my už se sejdeme 
v hospodě jen tak, abychom si zahráli, je to 
vlastně svátek. (Doufám, že si tohle přečtou 
naše drahé polovičky ?). Pokud se to tedy po-
vede zorganizovat, zahrajeme si hlavně skladby, 
které jsme třeba dlouho nehráli, popřípadě ty, 
které jsme nehráli ještě vůbec. Ke Greenhornům 
se dostaneme občas, když panuje již „uvolně-
ná“ atmosféra. Všichni jsme více či méně tyto 
skladby kdysi hráli, takže pak z nás prýští tak 
nějak samy. Já si párkrát do roka jdu ještě zahrát 
s bývalými kapelami v Táboře, takže úplně mimo 
nejsem. Tedy doufám. 

Na vašich CD se občas vyskytne vlastní 
skladba, děláte nějaké nové svoje věci?

V oblasti naší vlastní tvorby nejsme pravda 
příliš plodní. Na každém z našich CD, a to i na 
tom aktuálním, máme vlastní instrumentálku. 
Co se týká zpívaných písniček, tak zde využívá-
me plodnosti osvědčených autorů, vlastně au-
tora. Na některé nosiče nám přispěl skladbami 
bluegrassový bard Ivo Drbohlav.

Na desky vybíráme staré, pozapomenuté 
neobehrané songy, kterým se snažíme vtisknout 
novější kabát. Takovými skladbami se bluegras-
sová studnice jen hemží a možná si i ony samy 
zaslouží být znova oprášeny.

Mohl bys trochu poodhalit, jaké skladby 
nás na novém CD čekají, případně nějaké 
podrobnosti ohledně nahrávání, kdy, jak 
dlouho, kdo byl mistrem zvuku? Nějaká 
veselá příhoda z natáčení?

Ano, rád. Na CD se nachází 15 skladeb, 
z toho již zmíněná instrumentálka pochází 
z pera Ondry Pluchy. Zpívané kusy jsou z dílen 
takových umělců, jako jsou naši oblíbenci bra-
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tři Louvinové, A. P. Carter, Curley Seckler, Red 
Allen, ale i například Marty Robbins. Také jsme 
nahráli jednu skladbu od, řekl bych, současného 
autora, pana Jona Weisbergera. Desku jsme 
natáčeli, stejně jako naše předešlé nosiče, opět 
v Táboře ve studiu KOCIS pana Luboše Kocour-
ka, kde se uskutečnil i mix nahrávek. Následný 
mastering byl svěřen studiu PyHa v Plzni. Natá-
čení probíhalo o posledních březnových víken-
dech námi poněkud prodloužených a to jako 
obvykle v pohodové atmosféře. Není se čemu 
divit, když naším externím spolupracovníkem při 
tvoření byla i stará myslivecká. Drobných vese-
lých příhod z natáčení byla spousta, jen si je již 
žel všechny díky poslednímu hostu nepamatuji. 
Možná jsou na tom chlapci líp a v tom případě 
určitě taková historka zazní z pódia. Obal desky 
je ale také myslím dostatečně veselý. Ten je zase 
z dílny fotografa a grafického eskamotéra Petra 
Hanouska.

Jak jste CD nahrávali? Myslím tím, jestli 
jste nahrávali všechno najednou nebo na-
opak jeden nástroj po druhém, případně 
nějakou kombinaci obojího.

Nahrávali jsme, jako obvykle, hudbu najed-
nou. V těchto stresových okamžicích, kdy ne-
smíme vydat ani hlásku, je pro nás velmi důležitý 
oční kontakt. Díky tomu máme alespoň nějakou 
jistotu, že se ve skladbě, zvlášť, když je pomalá 
a dlouhá, neztratíme. Byli jsme rozmístěni tak, 
abychom na sebe viděli a nástroje se pokud 
možno navzájem příliš nerušily. Pouze Ríša s ba-
sou byl, kvůli přeslechům, poněkud schován za 
paravánem. Takto bylo natočeno devadesát pět 
procent hudby. Po následném dohrání některých 
sól zvlášť, byla muzika hotová. Poprvé jsme využili 
tzv. „korespondenčního“ nahrávání aneb přítele 
na e-mailu. Náš druhý host, dobrista Karel Začal, 
se, vzhledem k tomu, že dobro zazní pouze v ně-
kolika skladbách, společného nahrávání fyzicky 
nezúčastnil. Důvodem nebylo to, že bychom se 

nemohli vystát, nýbrž ekonomická nevýhodnost 
daná geografickou vzdáleností Tábora a Zlatých 
Hor u Jeseníku. Domluvili se s naším mistrem 
zvuku na podobě, ve které nahrávku vybavení 
táborského studia vyžaduje a Karel skladby na-
hrál doma a následně poslal e-mailem. Technická 
kvalita nahrávky byla, díky Karlově výborně vyba-
venému domácímu studiu, skvělá. Hudební kva-
lita je v jeho případě samozřejmostí. Po nahrání 
hudby jsme zpěvy napěli zvlášť.

Kdo má u vás poslední slovo týkající se 
pořadí nahrávek, výsledného mixu apod.? 
Je to kolektivní rozhodování nebo má po-
slední slovo kapelník? A kdopak je vlastně 
kapelník? 

Mixu nahrávek jsme se zúčastnili všichni. 
Obecnou pravdou je, že příliš mnoho názorů ni-
kam nevede, ale to naštěstí u nás úplně neplatí. 
Vždy jsme našli společný kompromis. Vlastně ve 
většině případů šlo spíše o všeobecný souhlas. 
Navíc, každý si při výsledném mixu pohlídá 
„to svoje“. Tedy vyhrávky, back-up, sóla i zpěv. 
Velmi důležitou osobou byl mistr zvuku. Ten se 
dokázal na naše požadavky dívat s nadhledem 
a posoudit je z pohledu technických poměrů 
a budoucích zvukových úrovní nahrávek.

Funkce kapelníka jako taková u nás nee-
xistuje. Máme demokracii, tak vesměs dáme 
na většinový názor. Nutno ale říct, že nejblíže 
k tomuto postu má Ondra Plucha. Je to takový 
náš kapelník bez oficiálního jmenování.

Jejda, demokracie v kapele, no obraťme 
raději list. Už mockrát jsem se chtěl zeptat, 
kdo vymyslel název Blackjack a čím byl in-
spirován? Karetní hrou, pirátskou vlajkou 
nebo něčím jiným?

Kapela Blackjack fungovala pod tímto ná-
zvem už v době, kdy jsem nastoupil (1999). Tedy 
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jsem nebyl úplně přítomen zrodu. Ale vím, že in-
spirací byl již výše zmíněný pan J. D. Crowe a je-
ho styl hudby. Přesněji řečeno styl a zvuk skupin, 
jichž byl členem. Veskrze tradiční bluegrass 
v trochu modernějším kabátě. Tohoto pojetí se 
držíme nebo se mu alespoň snažíme přiblížit. 

J. D. Crowe vydal album s názvem Blackjack. 
Na obalu této desky jsou karetní motivy, takže 
pokud půjdeme po stopách až na dřeň, tak je to 
asi ten karban.

Safra, to mě taky mohlo napadnout, že 
inspirací byla tahle nahrávka. Zpíváte, po-
kud se nepletu, výhradně anglicky. 

Ano, to je pravda. I když někdy mnohdy nad 
ránem se z nás „freudovsky“ tlačí ven české 
greenhornské texty.

Co si myslíš o nekonečné diskuzi na to-
hle téma a proč preferujete angličtinu?

Musím přiznat, že nejsem velkým příznivcem 
diskuzí na toto téma. Bluegrassu v angličtině se 
věnuji proto, že k této muzice patří a že to tak 
chci i já. Protože bluegrass je mým koníčkem. 
Logicky nás na druhou stranu angličtina de-
terminuje k vystupování pro určitou komunitu 
a omezuje možnosti účinkování na multižánro-
vých akcích. Každý má ale možnost volby. 

Jaký máš vztah k textům? Myslím tím, 
jestli považuješ za důležité, o čem zpíváš. 
U Tvojí písničky Last Day at Gettysburg mě 
vždycky mrazí, vybíráte si repertoár i podle 
textu? 

Děkuji. Mluvím-li za sebe, tak je pro mne 
v bluegrassu důležitá hlavně muzika. Pokud je 
opatřena ještě zajímavým textem, je to pocho-
pitelně lepší. Zákoutí textu se pak snažíme tak 
nějak umělecky uchopit a vtisknout mu obsah, 

pokud to jde. Tak trochu vzorem v přenášení 
nálad textu na posluchače je pro mne pan Dell 
McCoury. Když zpívá nějakou ponurou skladbu, 
třeba City Of Stone, tak dokáže verzi prožít vel-
mi intenzivně a to včetně mimiky. V mezihře pro 
uklidnění obecenstvo vesele „promrká“ a v další 
verzi opět propadne zoufalství. Tak to má být. 

Jezdíte s Blackjackem poměrně často 
hrát do zahraničí, kde všude už jste byli?

Ano, až to mnohdy vypadá, že v zahraničí 
vystupujeme častěji než doma. Možná je to 
dáno také tou již zmíněnou angličtinou, ale 
v zahraničí se bez ní neobejdeme. Hráli jsme 
například v Maďarsku na prvním festivalu tamní 
Bluegrassové asociace, navštívili jsme mnoho-
krát země Beneluxu, Německo i Švýcarsko. Za-
tím nejdále jsme byli několikrát v Norsku. Letos 
nás čeká ještě festival ve Francii a počátkem 
podzimu i výlet do Irska. Pozvání do všech těch-
to zahraničních destinací v průběhu let byla zce-
la nepochybně ovlivněna našimi každoročními 
prezentacemi na EWOBu v Holandsku. Odtud 
pramení všechny hudební kontakty a navázaná 
mezinárodní přátelství.

Naprosto s Tebou souhlasím, v tomhle 
odvedl EWOB úžasný kus práce a o spous-
tě českých kapel se v Evropě začalo vědět 
právě díky téhle hudební akci. Jaké máš 
zkušenosti s publikem v zahraničí?

Zkušenosti mám výborné. Vždy se sejdou 
posluchači se zájmem o věc. Jsou velmi srdeční 
a po našich vystoupeních jsou hovorní a zvěda-
ví. Řečeno se Švejkem: bluegrassové publikum je 
po celým světě!

Liší se nějak od publika domácího?

Myslím, že moc ne. I když řekl bych, že 
věkem. Průměrný bluegrassový fanoušek 
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v zahraničí, o zámoří nemluvě, je daleko starší 
než u nás. Je to možná dáno i vývojem ničím 
nebrzděného svobodného světa za železnou 
oponou, kdy fanoušek měl možnost bluegrass 
neomezeně nasávat již od mládí a postupně 
s ním i stárnout. Stejně jako u nás je v publiku 
mnoho aktivních i pasivních muzikantů.

Pokud si vzpomínám, kolébku bluegras-
su jste s kapelou nenavštívili. Ty sám ses ale 
už zmínil, že jsi USA byl, co zajímavého sis 
odtamtud přivezl?

Máš pravdu, nenavštívili, i když někteří 
členové na svých sólo výletech ano. Já jsem byl 
V USA dvakrát. Poprvé v roce 1995 a následně 
v roce 1999. Vždy jsem si cestu plánoval tak, 
abych za svého pobytu v zámoří a putování 
po tamních přírodních pamětihodnostech užil 
i něco bluegrassu. V roce 1995 jsem navštívil 
výroční Festival IBMA v Owensboru v Kentuc-
ky, v tehdejším sídle IBMA. Zažil jsem spoustu 
svých snových hvězd přímo “z očí – v oči“, 
hrál a s některými z nich si i promluvil. Ze všech 
zážitků si nejvíce cením seznámení se s Earlem 
Scruggsem. Vykládal jsem mu cosi o tom, odkud 
jsem, že hraji „taky“ na banjo a jak se jeho hře 
obdivuji. Mistr klidně poslouchal, podivil se, že 
někde daleko v Evropě někdo také hraje na ban-
jo a pak se, se mnou, vyfotografoval. Když jsem 
mu potom počátkem ledna poslal blahopřání 
k narozeninám (6. 1. 1924) a přiložil i naši spo-
lečnou fotografii, za měsíc se mi vrátila objemná 
obálka od firmy Scruggs & Co., s množstvím 
nabízeného sortimentu od triček s Earlem, přes 
struny a hudební nosiče až po banja.

Vzpomínám si i na setkání s nekorunovaným 
králem bluegrassu Jimmy Martinem. Byl přesně 
takový, jakého ho známe z DVD: botky z kroko-
dýlí kůže a žluté sako poseté flitry. Na barevnosti 
mu přidaly i jaterní skvrny ve tvářích, ale také to 
mohly být jen odrazy od jeho sytě červeného 

stetsonu. Nicméně jeho živé vystoupení bylo 
neuvěřitelně nabito energií!

Na svém druhém výletě se mi podařilo do 
itineráře zahrnout festiválek v samém srdci 
bluegrassového kraje, v Lexingtonu v Kentuc-
ky. Místní obyvatelé tomu říkali Festival J. D. 
Crowea, neb přímo v Lexingtonu bydlí a je to 
místní ikona. Musím říct, že nejenom místní, 
i pro mě byl jedním z vrcholů. 

Přivezl jsem si spoustu vesměs hezkých 
zážitků, které mne v dobrém poznamenaly. 
Amerika je opravdu velká země rozličných kultur 
a náboženských tradic. Po návratu domů jsem 
na množství problémů a např. i geografických 
vzdáleností hleděl jinak. Zažil jsem i spoustu 
překvapení. Mezi ta méně příjemná patřila např. 
nemožnost koupě piva u pumpy někde v zapa-
dákově jižního koutu Tennessee s vysvětlením, 
že pivo nemají, protože je přeci nedaleko kostel. 
Do USA jsem také odjížděl s přesvědčením, že 
bluegrassem je prorostlá celá Amerika a že 
v každém obchodě s hudebními nástroji bude 
jejich bluegrassová přehršel. Nikoliv, mnohdy 
jsem nenašel nic a někdy pouze ty čínské a tcha-
jwanské, které jsem v té době měl i v obchodě 
v Táboře. Stejně jako u nás jsou tam specializo-
vané prodejny. Od jedné takové jsem za svého 
druhého putování zakoupil banjo.

 Co posloucháš za muziku kromě 
 bluegrassu?

V podstatě nic. Zní to barbarsky, ale je to 
tak. Manželka říká, že jsem jednostranně ori-
entovaný a má pravdu. Nemám příliš času a tak 
se snažím ten vyšetřený využít smysluplně. Tedy 
poslechem bluegrassu. Mám ale také rád starou 
country v podání Hanka Williamse, Johnyho 
Cashe a z naší scény například Pavla Bobka. 
Obecně ale hudbu jen jako kulisu k jiné činnosti 
poslouchat nedokážu.
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A co posloucháš rád z bluegrassu? 

Mám rád tradiční pojetí bluegrassu a jeho 
podobu lehce hraničící s modernějším. Z umělců 
v těchto mantinelech jsou to Bill Monroe, Flatt 
a Scruggs, Stanley Brothers, Red Allen, Johnson 
Mountain Boys, Doc Watson, Jimmy Martin 
a z těch modernějších jsou to Dell McCoury, 
J. D. Crowe, Country Gentlemen, Longview, 
Jimm Mills a tak dále. 

Na podobnou otázku odpověděl Luboš 
Malina Tvému bratrovi v jeho banjové učebnici 
takto: Preferuji srdce nad rozumem. To bych po-
depsal. V tom tradičním bluegrassu to cítím.

 Jak vidíš českou bluegrassovou scénu 
a vůbec budoucnost bluegrassu u nás? 

Hu, to je ale těžká písemná práce. Nad bu-
doucností bluegrassu u nás moc nedumám. Řekl 
bych, že je odvislá od přístupu k hudbě a chuti 
každého muzikanta hrát a bavit se. 

Na naší scéně mám množství oblíbenců, 
ale pro mne jako posluchače je důležité cítit 
to, že vystupující hudebníci jsou „srdcaři“ a ne 
„pouze“ hudební ekvilibristé. Z mého pohledu 
je hlavním posláním umělce bavit nejen diváka, 
ale i sebe. Když se to povede a kapela se baví 
společně s publikem, je vyhráno.

Díky za rozhovor a přeji Tobě i Blac-
kjacku všechno dobré, hodně té zábavy 
a hlavně zdravíčko.

V dubnu 2010 se ptal Pavel Brandejs.

Kapela vznikla v roce 2005 za účelem 
společného hraní na festivalu Setkání, Coun-
try & Bluegrass festival, který se konal v Lípě 
u Havlíčkova Brodu. Sestava se ukázala jako 
funkční a proto jsme pak vystoupili ještě i na 
téměř domácím festivalu ve Lhotě u Trutnova 
a také přijali pozvání k hraní na Mezinárodním 
bluegrassovém festivalu v litevském Vilniusu. 
Od začátku vystupujeme ve složení Petr Más-
lo – banjo, lead zpěv, Pavel Veigl – kytara, 
Daniel „Čiko“ Mach – kontrabas a Michal 
Jankto – mandolina, zpěv. V roce 2006 odjel 
Petr Máslo na zkušenou do zahraničí, proto 
jsme po kratší pauze přizvali v roce 2007 ke 
spolupráci Tima Zlámala a jeli hrát znovu do 
Litvy. Od roku 2008 fungujeme v původním 
složení, banjista nezůstal v Brazílii, Anglii ba ani 
na Mallorce, usadil se v Červeném Kostelci. Od 
konce roku 2009 je členem kapely benjamínek 

David Šefl, který posílil sestavu o housle a zpěv. 
V repertoáru máme tradiční kusy hrané typicky 
podkrkonošským drivem, který si mohli naši 
příznivci poslechnout ve Sloupnici na nedáv-
no proběhlém předkole pro Banjo Jamboree. 
Umístili jsme se na druhém místě u poroty a od 
diváků jsme dostali ocenění nejvyšší, kterého si 
moc vážíme. V nejbližší době nás čeká návrat 
na místo činu – těšíme se na vystoupení na 
festivalu Setkání, Country & Bluegrass festival, 
konaný tentokrát na Hubertce 12.6. V jednání 
jsou i další vystoupení a festivaly, věříme, že se 
podaří v dohledné době také zrealizovat naše 
demo CD. Pro aktuální informace kolem kapely 
zajděte pobejt na: www.trautengrass.mypa-
ge.cz, případně na facebooku David Šefl založil 
stejnojmenou skupinu – Trautengrass. Těšíme se 
na vás!:) 

za kapelu sepsal Michal „Mišák“ Jankt

Trautengrass – bluegrassová kapela z Trutnova

Trautengrass – bluegrassová kapela z Trutnova



Městské kulturní středisko ve Strakonicích, za podpory obchodních partnerů pořádá
největší bluegrass a country festival ve střední Evropě

JAMBOREE 2010
Strakonice 28. – 29. května 2010

Pátek 28. května – LETNÍ KINO – 19.30 hod.
SEM TAM – Týn n. Vlt., Jaroslav SAMSON LENK a Radim ZENKL

Ralph SCHUT& Ondra KOZÁK a přátelé, MODROTISK, POUTNÍCI,
Věra MARTINOVÁ & Jamie MARSHALL (USA), 

Zvláštní host : VIKTOR KRAUSS & přátelé (USA)
Uvádí: Rosťa ČAPEK a Míša LEICHT

Sobota 29. května – Hradní nádvoří – 10.30 hod
„BLUEGRASS SESSION No. 10“

LUŇÁČKOVÉ, GRASS ROAD, GOODWILL, FLASHBACK, ALBUM, SUNNY SIDE, TWISTED TIMBER, 
Zvláštní host: VIKTOR KRAUSS & BG friends (USA)

Uvádí: Zdeněk SCHWAGER

Sobota 29. května – LETNÍ KINO – 16.00 hod
KŘENI, BLUE GATE, BLACK JACK, CIMPR CAMPR, BEŇA a PTASZEK, 

 RELIEF, BLANKET, G-RUNS ´n ROSES, COP, Jan ZELLEN,
ELIŠKA PTÁČKOVÁ & Acoustic Sound, Robert KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA 

Zvláštní host : JILL & STEVE WALSH & NOVEMBER 2nd (USA)
Uvádí: Rosťa ČAPEK a Míša LEICHT 

BLUEGRASS NA MLEJNĚ
14.8.2010 – Janďourkův mlejn od 14 hodin

Nově vzniklý festival se bude konat na Janďourkově mlejně-Sedliště, nedaleko Libáně u Jičína.

Pozvání přijali tyto kapely: Album, Free Time, Větráci, Blue Gate, Maňána band, Twisted Timber, 
WYRTON a Petr KŮS a FÁMY. Spaní je v možnosti areálu mlejna i v případě deště v budově. Občerstvení 
zajištěno. Dejte si proto tento termín do kalendáře a přijeďte podpořit hrající kapely.
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Koncert bluegrassové skupiny  Petr  Brandejs Band a speciální hosté

Koncert bluegrassové skupiny 
Petr  Brandejs Band a speciální hosté

V sobotu 6. března proběhl v Malém sále Bes-
kydského divadla v Novém Jičíně koncert bluegras-
sové skupiny Petr Brandejs Band.

Skupina vystoupila ve složení Petr Brandejs-
-banjo, kytara, zpěv, Vilma Orlitová-kontrabas, 
zpěv a Ondra Kozák-kytara, housle a zpěv. Spolu 
s nimi na koncertě vystoupili špičkoví instrumenta-
listé a vokalisté evropské úrovně, kteří vyučují na 
5. zimní bluegrassové dílně. Své pidlikačské umění 
předvedli: Jirka Mach(ex-Poutníci a Honzy Bíba (ex-
-Vabank Unit,Wyrton) na mandolíny,Jirka Králík (j.K. 
and the Rowdy Rascals a Pepa Žák-housle, Filip Baťo 
z Galanty (ex-Meantime) a Petr Vošta-banjo, Holan-
ďan Ralph Schut (G runs and Roses) kytara, zpěv 
a Pavel Brandejs (BG Cwrkot)-kontrabas. Posluchači 
tak mohli v jejich podání slyšet brilantně zahrané 
bluegrassové skladby, ale i skladby z oblasti swingu, 
country a vlastní skladby. Účinkující vystupovali jed-
nak jako sólisté, např. Petr Vošta s instrumentálkou 
ABBA Medley, dua jako houslisté jirka Králík a Pepa 
Žák, nebo skupiny s prostřídáním všech učinkují-
cích.

Vystoupení zpestřili, zrovna tak jako na loňském 
novojičínském Šišáku, žáci Základní školy Komen-
ského 68 Nový Jičín, devítiletý Martin a jedenáctiletá 

Zuzanka Brandejsovi. Za podpory ostatních pidlika-
čů, kromě svých houslových instrumentálek, zahráli 
a zazpívali ještě písně s humornými texty ,,Tér, tér, 
tér (Martin) a Mám bratříčka mám (Zuzanka).“ 
Bouřlivý aplaus obecenstva odměnil jejich umění.

Koncert moderoval svými vtipnými průpovídka-
mi pidlikač nad pidlikače, sám president české blu-
egrassové asociace Petr Brandejs: Navodil tak v sále 
přímo kamarádskou atmosféru, zřídka viděnou na 
jiných koncertech, kdy diváci zcela splynuli s účinku-
jícími v jedno hudební těleso. Po skončení koncertu 
v Beskydském divadle se jak diváci tak účinkující 
přesunuli do prostoru rastaurace hotelu Kalč, kde 
nastal opravdový pidlikačský Šraml-šrumec. Zde 
hlavně předváděli své pidlikačské instrumentální 
umění žáci bluegrassové dílny z celé republiky. 
A nedalo se říct ,že by nějak moc zaostávali za svými 
učiteli. Nutno podotknout,zda nebylo na škodu, že 
se koncert konal v Malém sále Beskydského diva-
dla s kapacitou 111 míst? Většinu sedadel obsadili 
účastníci 5.bluegrassové dílny a před divadlem tak 
zůstala početná skupina místních příznivců tohoto 
žánru.

Jan Kopera
Převzato z Novojičínského Regionu

účastnící bluegrassové dílny
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M
onogram

 – křest CD „Hit the Road“

Monogram – křest CD „Hit the Road“ 
v pražském divadle Gong

Když jsem si tedy ten pobyt v Česku pro-
dloužila kvůli Lucerně, tak aby to stálo za to. Zů-
stala jsem v Praze i v pondělí 19. dubna a vydala 
se do Pražského divadla Gong a mohla být svěd-
kem toho, jak Monogram pokřtí své nejnovější 
CD. Byla jsem sice na předkřestu v Lukách nad 
Jihlavou, ale tam mne sklátila šílená žaludeční 
chřipajzna, takže jsem z toho moc neměla.

Před divadlem Gong se scházely davy. Když 
jsme s kámoškou Zdenou dorazily, ještě naštěstí 
pár lístků na kase bylo. Kdo přišel později, už měl 
smůlu. Tak narvaný Gong jsem ještě neviděla, divá-
ci obsadili i schody a spousta jich postávalo dole.

Monogram na nás okamžitě spustil ohňostroj 
své nádherné muziky. Po úvodní instrumentálce 
Pavel Lžíčař všechny pozdravil a již zde byla první 
Jakubova píseň z nového alba – JULY BLUES. 
Nezapomněli ale ani na ty starší. Z minulého, 
česky zpívaného CD, zazněla Kůsova swingov-
ka JSOU SLIBY CHYBY. Po nádherné převzaté 
CARRIED AWAY zvedla diváky ze sedadel Jardova 
instrumentálka VOSA V LAHVI. Moc se mi líbilo, 
že kapela z podia poděkovala nejdůležitějším že-
nám v jejich životě a to maminkám za to, že jim 
umožnily, aby se naučili hrát a manželkám, že jim 
to potom nezakázaly!

Záhy přišel nej-
očekávanější oka-
mžik večera a na 
podiu se objevil 
kmotr – Míša Leicht. 
Bouchlo šampaňské 
a CD bylo pokřtěné. 
Zbytek flašky hoši 
nechali kolovat do publika. Míša si s nimi také 
dvě věci zahrál. Další legrácka byla, když nám 
povídali, že se chystají na festival do Rumunska 
a oblékli se k připravené intrumentálce do stylo-
vých krojů a nasadili si paruky. Nejvíc to slušelo 
Zdeňkovi a publikum padalo smíchy.

Obecenstvo se ztišilo u pomalé Jakubově 
CURE FOR YOU. Další senzace byla Jardova 
instrumentálka KYRILL o ničivém orkánu. Ná-
sledovala ještě spousta nádherných písniček, 
nejenom z toho nového CD, které jich obsahuje 
celkem třináct. Pouze dvě jsou převzaté, ostatní 
čistě kapelní tvorba. Každopádně vám ho všem 
můžu vřele doporučit, nevyndala jsem ho z pře-
hrávače dva dny. Načekali jsme se na něj taky 
poměrně dost dlouho. Poslední česky zpívaná 
nahrávka vyšla před šesti lety a poslední anglická 
je stará deset let.

 Hoši se několikrát marně pokoušeli skončit, 
ale odejít se jim naštěstí nepodařilo. Obecenstvo 
si vypleskávalo a vyřvávalo další přídavky. Ale 
všechno krásné má jednou konec.

Každopádně to byl zatím nejlepší letošní 
koncert. A ten nádherný zvuk! Senzace! Už se 
těším, až je zase někdy, někde, příště uvidím.

Lilka
Bülach 30. dubna 2010
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Odešli ...Týden před dubnovou Sloupnicí se na displeji 
mého mobilu rozsvítilo číslo Jirky Vonky, zmáčkl 
jsem zelené sluchátko a těšil se, že Jirka volá, že se 
uvidíme v sobotu, dáme si griotku a popovídáme. 
Jenomže nevolal Jirka, ale jeho hodná žena Dáša. 
Měla tu nejsmutnější zprávu, že se s Jirkou neuvi-
díme už nikdy.

Od té doby mi hlavou prolétla spousta vzpomí-
nek na chvíle, které jsme spolu strávili. Jirka s Dášou 
byli věrnými fanoušky naší kapely a bluegrassu 
vůbec a se svým obytným volkswagenem byli pra-
videlnými návštěvníky bluegrassových akcí. Jirka 
prožil zajímavý život, kromě jiného se velmi aktivně 
věnoval námořnímu jachtingu a s rodinou jsem měl 
to potěšení být jeho hostem na plachetnici Vltava 
na Orlíku. Příhody a příběhy, které mi vyprávěl se 
svým typickým, lehce ironickým humorem, by vy-

daly na knížku.
Pro mě osobně jsou fanoušci, jako byl Jirka, 

solí bluegrassu. Vždycky rozesmátý, plný optimismu 
a ochotný pomoci, třeba jako dobrovolník na Banjo 
Jamboree. O to víc bude celé kapele, mé rodině 
i mně chybět. A myslím, že nejenom nám.

Pavel Brandejs

Zemřel Jirka Vonka

Je těch smutných událostí v poslední době ně-
jak mnoho. Pátého dubna letošního roku zemřela 
paní Sally Gray, manželka jednoho z nejvýznam-
nějších bluegrassových basistů a mého celoživot-
ního vzoru, Toma Graye. Měl jsem vzácnou příle-
žitost se s ním několikrát potkat v Evropě i v USA 
a nikdy jsem ho neviděl bez společnosti jeho milé 
a usměvavé paní, se kterou strávil čtyřicet sedm let 
a vychoval tři děti.

 Krátká vzpomínka jí byla věnována na webu 
Evropské bluegrassové asociace, část zde uvádím: 
„Když znáte Toma, tak také znáte jeho ženu Sally. 
Jen zřídkakdy jsou k vidění jeden bez druhého. 
Jestli někdy byl pár, který si to spolu opravdu 
užíval, byli to Tom a Sally. Sally nebyla jen ženou 
muzikanta. Před lety byla aktivní na bluegrassové 
scéně. Mezi mnoha dalšími aktivitami to byla po-
čátkem šedesátých let její práce redaktora časopisu 
Bluegrass Unlimited. Spolu s Nancy Duffey (jejím 
manželem byl mandolinista John Duffey) byly sou-
částí tmelu, který po desetiletí držel pohromadě 

kapelu Seldom Scene. Sally a Nancy byly skupině 
nadšenými prodejci a manažery. Nebylo neobvyklé 
vidět Sally narychlo prodávat trička kapely vzadu 
za autem hned po skončení vystoupení, kdy se 
chlapci, jak nejrychleji mohli, převlékali a připravo-
vali k přejezdu na další festival.“

Připomenutí aktivit paní Sally Gray beru záro-
veň jako připomenutí všeho, co pro nás muzikanty 
dělají naše manželky. Patří jim za to náš dík.

S pomocí materiálů na webu EBMA připravil 
Pavel Brandejs.

Odešla Sally Govers Gray





Co je limitované sběratelské vydání ?

Edice zrozená z lásky k neuchopitelnosti života, z pocitu potřeby sebevyjádření, 
s vírou, že smyslem našeho bytí je cesta a nikdy nekončící hledání. 

Nahrávky na CD nepřizpůsobující se komerčnímu trhu
a spatřující světlo světa v omezeném nákladu.

Je neradostnou skutečností, že materiální síly ovládly naši existenci –
upřímná snaha o změnu je nevyhnutelná.

Nahrávky opatřené pouze jednoduchým papírovým přebalem
a zajištěné úzkým papírovým páskem se symbolem edice –
pro výrobu bylo použito nejmenší možné množství papíru.

(Nahrávky nejsou baleny do žádných plastových fólií.)

Rozhodnutí pro nový směr, způsob, jak i v nadcházejících časech
předávat nadšení pro písně a příběhy spřízněným poutníkům

s romantickým srdcem, prostor pro souznění s dušemi hledajících. 

Děkuji vám za podporu mých myšlenek a nadějí...

Čtyři písně na CD spojené s americkým folkovým bardem a mi-
mořádným mužem od Hudson River.

Nahrávka vychází 3. května 2010 u příležitosti 91. narozenin 
Pete Seegera vlastním nákladem Martina Žáka jako úvodní titul 
z limitované sběratelské řady písní a příběhů.

V písni Řekni, kde ty kytky jsou podpořili Martina svým hlasem 
přátelé Štěpánka Mesteková, Tomáš Linka, Markéta Wankeová,
Katka Garcia a dětský pěvecký sbor Koťata.

Nechť dál žije duch myšlenky „Zpívejte pro Peteho!“, jejímž smys-
lem bylo spojit lidi z rozličných koutů světa, vyslovit se pro mír, spra-
vedlnost, ochranu životního prostředí.

Vše má co do činění i s přesvědčením, že umění nemusí jít ruku 
v ruce s lehkovážností, že není pouhým prostředkem ke slávě nebo 
zábavě. Umění má prohlubovat smysl civilizace. Hudební průmysl 
rozostřil naše chápání kultury a mnoho lidí po celém světě se dnes 
snaží tento proces zvrátit.

Cena této nahrávky je smluvní *1. VŠE MÁ SVOU DOBU (VÍM, VÍM, VÍM) / Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season)

Pete Seeger / Martin Žák    4:33

2. BRÁZDÍM SVOJI ZLATOU ŘEKU / Sailing Down This Golden River

Pete Seeger / Martin Žák    3:38

3. ČISTOU HUDSON RIVER (Písnička pro Pete Seegera a jeho ženu Toshi) / Red Wing

Kerry Mills & Thurland Chattaway / Martin Žák  2:50

4. ŘEKNI, KDE TY KYTKY JSOU / Where Have All the Flowers Gone

Pete Seeger, Joe Hickerson /  Jiřina Fikejzová  6:18

ŘEKNI, KDE TY KYTKY JSOU . . .
Martin Žák a přátelé

„Přes všechny ty ohavnosti ve světě, navzdory tolika seskupením
rozšiřujícím nenávist a zkázu, je vskutku inspirující vidět skupinu 
mladých lidí, kteří jsou tolik oddáni myšlence uchování a předávání 
něčeho tak překrásného a pozitivního!
Martin a Denisa Žákovi, všichni jejich muzikanti, Jan Pumpr a jeho 
svěží soubor tanečníků, to všechno jsou lidé mimořádného talentu.
Je obdivuhodné kolik hudebních nástrojů Martin Žák ovládá !
A říkal jsem si, jak by asi na něj byl hrdý Pete Seeger, kdyby na jeho 
vystoupení mohl být!“
            Gene Deitch

producent kreslených filmů včetně titulu oceněného hollywoodským Oscarem,
osobní přítel Pete Seegera a autor nahrávky „Pete Seeger in Prague 1964“

* smluvní cena = tři poctivé pecny chleba, půl kopy čerstvých vajec nebo 98 Kč

Pete Seeger  (nar. 1919)

Snad nejmilovanější banjista, písničkář, bojovník za lidská prá-
va, mír a čistý svět, který neohroženě pojmenovává věci pravými 
jmény, odsuzuje války, ničení životního prostředí i atomové šílen-
ství – to všechno ze svého nejhlubšího přesvědčení bez ohledu na 
následky.

Pro mnoho lidí je ztělesněním naděje. Ovlivněn „otcem folko-
vého hnutí“ Woodym Guthriem a svým otcem Charlesem Louisem 
Seegerem, vyrostl v mimořádnou osobnost. Jeho stopa je znát 
v tvorbě početných následovníků a v americké moderní hudbě 
vůbec.

Pomohl k nebývalé popularitě pětistrunného banja, které na 
počátku padesátých let minulého století znal jen poměrně úzký 
okruh fanoušků.

S banjem, kytarou, píšťalami a nůší svých písniček objel doslova 
celý svět. 

Na jaře roku 1964 vystupoval i v tehdejším Československu !
V roce 2009 byl Pete Seeger nominován na Nobelovu cenu za 

mír. Na petici „Nobelova cena za mír pro Pete Seegera“ se sešlo víc 
než dvacet tisíc podpisů.

Dodnes se Pete snaží, aby lidé nezapomněli na důležitost se-
tkávání, aby řeky byly průzračné a vzduch čistý, aby náš svět zůstal 
krásným místem k žití – a nad tím vším se nese zvonění jeho banja 
protkané neumdlévající vírou:

„Vidím sám sebe jako rozsévače semínek; některá z nich, stejně 
jak se praví v Bibli, se dostanou mezi kameny a nevyklíčí, některá 
skončí na cestě a jsou zadupána, ale některá skončí na dobré zemi, 
klíčí, rostou a rozmnoží se tisíceronásobně.“

3. května 2010 se Pete Seeger dožívá 91 let.

(Použito úryvků z knih Martina Žáka „Banjo dávných horalů, farmářů, kovbojů, 
tuláků a jiných dobrodruhů“ a „Zápisky osamělého poutníka s autoharfou“.)

www.martinzak.cz    tel. 487 863 963

1
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Servis

Servis
• Vážení hudební přátelé, tak je to tady. Po festivalech Struna a Brána spouštíme další projekt:
 24.července 2010 od 14:00 „ DOUBRAVSKÝ VOŠOUCH„ v Doubravě „U Čapků“ 
 
 Proč? Na Olšinskou Strunu se hlásí každoročně více než padesát kapel a z toho je vždy cca 

třetina bluegrassových. Protože na stávající festivaly můžeme nominovat vždy jen zlomek přihlá-
šených kapel, rozhodli jsme se uspořádat další akci. Tentokrát ovšem na rozdíl od předchozích 
SOUTĚŽNÍ přehlídku bluegrassových kapel. Vítězná kapela získá Velký pohár a mísu vošouchů 
(bramboráků) + další ceny. Krom toho získají ocenění nejlepší instrumentalisté (kytara, mandoli-
na, housle, banjo, basa, foukačky apod). Všechny kapely dostanou zdarma občerstvení a jedno 
jídlo. Podařilo se nám získat nějaké prostředky, a tak budeme schopni kapelám uhradit alespoň 
cestovní výdaje. Chcete-li tedy změřit své síly v tomto hudebním klání odešlete co nejdříve vypl-
něnou přihlášku. Na Vošouch vybereme 8–10 kapel.

 
 Takže pokud máte chuť a volný termín ve vašem hudebním kalendáři vyplňte si přihlášku a ode-

šlete urychleně na: info@struna.cz.
 AHOJ na VOŠOUCHU, Freďák, mobil: 725766084

• Skupina Wind nahrála své první album, které příjde na svět koncem dubna. Název alba, na kterém 
najdete jedenáct skladeb, je Bourání zdi. Texty jsou autorské a hudba kromě dvou skladeb taktéž. 
Ukázky z obsahu nového alba a bližší informace najdete na stránce Windu: www.wind-music.cz

• Pinecastle Records končí. Vydavatelská firma Pinecastle Records ukončila k 1. únoru 2010 
svoji činnost.U této společnosti vydávaly svoje desky takové bluegrassové hvězdy a kapely jako 
Osborne Brothers, Jim and Jesse, Grasstowne, Larry Stephenson, David Parmley, John Cowan, 
Nothin´ Fancy, Special Consensus a další...

• Prodám kytaru Martin D-18, r.v.1972, perfektně seřízená, vyhraná, bez vady i bez dalších inves-
tic, jen běžná patina od hraní. Kufr v ceně. Tel. 777212544, cena: 58500 Kč

• Prodám kytaru Martin D-28, USA 2002, excelentní kondice,  vrchní deska smrk, luby + zadek 
Indian rosewood, vlastoručně podepsaná Merle Haggardem v roce 2008 v Nashvillu. Originál 
kufr. Rarita!! Cena 44000 Kč. Tel.777-212-544

• Skupina ALBUM prodá originál bus 8místný, Fiat Ducato 2.8 Tdi, r.v. 1999, velice vhodný ze-
jména pro skupiny, motor výborný, spolehlivý, kosmetické vady odpovídající stáří vozidla. Cena: 
100 000 Kč
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Viktor Krauss Band (USA)
November 2nd (CZ)
hosté: Jill Walsh (USA), Luboš Malina a Luboš Novotný (Druhá tráva)

„Všudypřítomný muzikant, který je neznámý snad jen pro ty, kteří pozorně nečtou booklety CD. To 
je Viktor Krauss - vyhledávaný nashvillský studiový hudebník poslední dekády; obohatil desítky alb 
jak tradicionalistů tak hudebních inovátorů, např. Lyle Lovetta, Dolly Parton. Billa Frisella, Jerryho 
Douglase nebo své sestry Alison Krauss.“  Washington Post

Přestože je v Čechách známá spíše jeho sestra – bluegrassová zpěvačka a houslistka Alison (za 
společné album s bývalým frontmanem skupiny Led Zeppelin Robertem Plantem získala vloni pět 
cen Grammy), v Americe je pojmem i její bratr Viktor, nashvillský skladatel a virtuózní basista. Už 
od poloviny devadesátých let je slyšet na albech muzikantů jako jsou Robert Plant, Lyle Lovett, Jerry 
Douglas, Bill Frisell, Elvis Costello, John Fogerty, Alan Jackson, Dolly Parton, Alison Krauss, Graham 
Nash, Chet Atkins nebo Joan Baez. Na přelomu května a června si mohou jeho pregnantní basové 
linky vychutnat i posluchači v České republice. Viktor Krauss dorazí se svým bandem na první české 
turné. Mezi koncertními zastávkami turné k aktuálnímu sólovému albu II. (Back Porch Records) bude 
například pražský Palác Akropolis, brněnská Musilka nebo festival Jamboree ve Strakonicích. Krauss 
zahraje zdejšímu publiku skladby z obou svých desek, o kterých americká kritika tvrdí, že mistrně 
spojují rock, jazz, country a filmovou hudbu a které nahrál s předními světovými muzikanty: bubení-
ky Mattem Chamberlainem a Stevem Jordanem, kytaristy Billem Frisellem a Deanem Parksem nebo 
s dobristou Jerry Douglasem. Do ČR s Viktorem Kraussem přijedou současná esa nashvillské hudeb-
ní scény – kytaristé Todd Lombardo (Nickel Creek, Russ Barenberg, Taylor Shift, Patty Loveless) a Ste-
ve Walsh (spolupráce s Norah Jones, Erasure) nebo bubeník Robert Crawford. Vokální party, které 
na Krausových albech zpívají například Lyle Lovett, indická zpěvačka Shweta Jhaveri nebo country 
hvězdy Shawn Colvin a Alison Krauss si rozdělí americká zpěvačka Jill Walsh (Jessica Simpson, Sha-
wn Colvin, Erasure…) a kytarista Todd Lombardo. Jako svého hosta si Viktor Krauss na turné pozval 
českou kapelu November 2nd, v jejímž čele stojí zpěvačka Saša Langošová. Právě November 2nd 
v současné době nahrávají nové album, na které producentsky dohlíží Kraussův kytarista Steve Wal-
sh, a na kterém se podílejí také banjista Luboš Malina a dobrista Luboš Novotný z Druhé trávy. Oba 
si na několika vystoupeních zahrají jak s November 2nd tak i s Viktorem Kraussem. Překvapením by 
mělo být rovněž vzájemné hostování obou zpěvaček – Saši Langošové a Jill Walsh.

Plán turné:
28.5. Strakonice - Jamboree (scéna letního kina)
29.5. Strakonice - Jamboree (nádvoří zámku)
30.5. Zlín - Zelenáčova šopa
31.5. Hranice - divadlo Stará střelnice
1.6. Brno - Musilka
2.6. Praha - Palác Akropolis 
3.6. ? Jihlava
4.6. Děčín - Garáž
5.6. ???
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Novinky na Banjo Jamboree:
• Podařilo se domluvit účast Marko Čermáka, kde by měl pogratulovat kapele hvězd, absolvovat 

besedu a podepisovat svou novou knihu a kalendář.
• Opravdová Američanka Sue Thompson bude na dílně na BJ učit vokály!
• RODIČE! Nezapomeňte poslat děti v sobotu ráno a večer do budovy koupaliště na Dividlo Sváti 

Karáska!
Další zprávy:
• PBB natočil ve Dvoře Králové své páté CD Pro děti (ve studiu Máca & Béda). Tentokát obsahuje 

(většinou) bluegrassové písničky pro děti s českými texty různých autorů.
• Basistka Petr Brandejs Bandu a vítězná zpěvačka Ankety Banjo Jamboree Vilma Orlitová bude 

zřejmě v polovině června rodit po třech dcerách konečně chlapečka! PBB si tedy dává krátkou 
přestávku.

• Evropskou bluegrassovou asociaci čeká po druhém Evropském bluegrassovém summitu v Bühlu 
(SRN) reorganizace, které se bude připravovat během léta. 

Evropský Bluegrassový Summit 5.–7.3.2010 
v Bühlu (SRN)

V únoru jsem vysvětlil ženě a dětem, že mě 
ještě jeden víked nepotřebují a vyrazil autem na 
2nd European Bluegrass Summit.

Co to je? Celé to vzniklo po festivalu World 
of Bluegrass pořádaném IBMA v Nashvillu, kde 
se setkali zástupci neamerických států, kde se 
hraje bluegrass. Zdálo se logické, že totéž by se 
mohlo povést v Evropě. 

Po prvním summitu v roce 2009 (kde jsem 
nebyl) bylo domluveno, že EBMA by se měla po-
starat o pokračování a mně se tedy (jako členovi 
předsednictva EBMA) zdálo „blbé“ tam nejet. 
V Praze jsem přibral ještě kytaristu a zpěváka Petra 
Hrubého a za dalších cca 6 hodin jsme byli na mís-
tě. Strávili jsme dva dny debatováním o bluegrassu 
v Evropě s lidmi z celé Evropy (Itálie, Francie, Velká 
Británie, Irsko, Švýcarsko, Německo, Norsko…). 
Hned v sobotu se vytvořily čtyři pracovní skupiny 
po cca 6-8 lidech, kde se probíralo: 

– Evropské asociace a členství v nich
– BG časopisy a jejich budoucnost poté, 

co pravděpodobně přestane v únoru 
2011 vycházet Strictly Country, Bluegrass 
Europe a Bluegrass Bühne

– Festivaly (US kapely do Evropy, evropské 
do USA a po Evropě)

– Mladí lidé v bluegrassu

Za Česko se kromě nás dvou zúčastnil ještě 
Jirka Králík a Lilka Pavlak. K tomu jen na okraj: 
akcí, jako je tahle, se zúčastňují lidé, kteří na to 
mají čas, chuť a peníze. Hlavně ale ty první dvě 
věci. Mám v poslední době pocit, že se nám 
tady podobných lidí nedostává, jako by všichni 
měli pocit, že jsou k tomu třeba nějaké zvláštní 
schopnosti, nebo pověření.

 Zatím se zdá, že Summit bude mít 
hmatatelné výsledky, i když vývoj je samozřejmě 
pomalý a složitý. Třešinkou na dortu pro mě byly 
páteční a sobotní jam-sessiony (mj. s mým oblí-
bencem Martinem Coppem z Red Wine) a so-
botní koncert Blackjacku. Tak asi zase za rok. 

Petr Brandejs
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ALBUM
14.05.2010 EWOB 2010 – Voorthuizen in Hol-

land
20.05.2010 Objevy zvukového portýra – Lázně 

Bělohrad
29.05.2010 Jamboree – Strakonice
29.05.2010 Gigant fest – Záluží u Stoda
05.06.2010 Festival country a bluegass – Restau-

race U Lípy, Velichov
12.06.2010 Březnoukej – Březno u Chomutova
12.06.2010 Setkání kapel Hubertka – Hubertka 

u Květnova(Havl. Brod)
18.06.2010 Banjo Jamboree – Čáslav, letní kino
25.06.2010 JeepJamm 2010 – Liščí farma, 

Vrchlabí
26.06.2010 Plovárna – Mšeno u Mělníka
26.06.2010 JeepJamm 2010 – Liščí farma, 

Vrchlabí

11.07.2010 2. Munich Bluegrass Festival – Mni-
chov, Germany

17.07.2010 Country Vojtěchov – Vojtěchov u 
Prostějova

07.08.2010 Rodeo Fest – Germany
14.08.2010 Bluegrass Mlejn – Janďourkův mlejn, 

Sedliště 29 u Libáně
21.08.2010 Rodeo Fest – Germany
04.09.2010 Bluegrass Marathon – Borovany u 

Tachova

BG CWRKOT
14.05.2010 Voorthuizen (Holandsko) – festival 

EWOB
12.06.2010 Nový Jičín – festival Šišák
19.06.2010 Čáslav – festival Banjo Jamboree
26.06.2010 Vrchlabí – Jeep Party 15 h 
26.06.2010 Kopidlno – Kopidlnské slavnosti 20 h

Kalendář akcí

• Monogram vydal po šesti letech další CD Hit the Road. Na CD převažují původní skladby a je 
celé v angličtině. Na YouTube snadno najdete i pěkný klip k titulní skladbě.

• 5. Zimní dílna Petr Brandejs Bandu proběhla 05.–07.03.2010 v Novém Jičíně. 78 žáků 
a 9 lektorů bydlelo tentokrát v poměrně komfotním hotelu Kalač, kde se i jamovalo. Sobotní 
koncert v malém sále divadla byl beznadějně vyprodán, takže napřesrok se už bude uvažovat 
o hlavním pódiu Beskydského divadla. 

• INZERÁT na dražbu banja – je na stránkách BAČR

Kalendář akcí
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03.07.2010 Záhornice – festival
07.08.2010 Pastviny – festival Pastvinská nota
23.10.2010 Žleby – Bluegrassové Žleby 2010 

BLACKJACK
14.05.2010 EWOB – Voorthuizen, Nizozemsko
29.05.2010 Jamboree – Strakonice
19.06.2010 Banjo Jamboree – Čáslav
26.06.2010 Kopidlenské slavnosti – Kopidlno 

(náměstí, 20.40 hod)
31.07.2010 La Roche Bluegrass Festival – La 

Roche-sur-Foron, Francie
3.–5.09.2010 Appalachian and Bluegrass Music 

Festival – Omagh, Co. Tyrone, 
Severní Irsko

16.10.2010 BG dílna PBB – Malé Svatoňovice

DŘEVĚNÁ TRÁVA
26.06.2010 Bluegrass Night – Horná Poruba
14.08.2010 Country Stodola 2010 – Véska
28.08.2010 Zručská Vrátka – Zruč nad Sázavou

G-RUNS N´ ROSES
07.05.2010 Hotel Florián, Jilové u Prahy (křest 

CD skupin Monogram a Fámy)
15.05.2010 EBMA‘s European World Of 

Bluegrass, ‚t Trefpunt, Voorthuizen, 
Holandsko

22.05.2010 Crinitz, Německo
29.05.2010 Jamboree, Strakonice
05.06.2010 Hašmar Country, Lovosice
12.06.2010 Setkání kapel, chata Hubertka 

u Havlíčkova Brodu
19.06.2010 Banjo Jamboree, Čáslav
25.06.2010 Bluegrass Večer Fest, Horná Poruba, 

Slovensko
26.06.2010 Festival White Stork, Luka n/Jihlavou
03.07.2010 Festival na Pomezí, Dolní Lomná 

u Jablunkova
23.07.2010 Novák Fest, Oldřichov u Písku
24.07.2010 Porta, Ústí nad Labem

07.08.2010 Festival Starý Dobrý Western, Vsetín

MONOGRAM
07.05.2010 Jílové u prahy rest.Florián křest CD
15.05.2010 Bosyně Otvírání nového areálu křest CD
22.05.2010 Německo Greven, festival „Greven-

Grass“
23.05.2010 Německo Greven, festival „Greven-

Grass“
25.05.2010 Praha club „U vodárny“Korunní 75 
05.06.2010 Heřmanova Huť fest.“Muzikantský 

Heřmánek“ 
05.06.2010 Kolín fest. „Kolínský ostrov“ 
13.06.2010 Liberec fest. Godyho memoriál
19.06.2010 Čáslav „Banjo Jamboree“
22.06.2010 S Lilly Drumeva „Bulharské kulturní 

centrum Praha“.
23.06.2010 Praha club „U vodárny“Korunní 75 
26.06.2010 Slovensko Horná Poruba. fest
10.07.2010 Bosyně Fair Play Jamboree-festival
16.07.2010 Hradešín Fest.“Hradešínské struny“
31.07.2010 Slovensko amfiteátr Jaslovské Bohu-

nice, “fest Dobré Bohunice“ 

NOVÁ SEKCE
21.04.2010 klub „U vodárny“ – jako host kapela 

BLUEGATE 
24.04.2010 Hifi club Plzeň – jako host kapely 

BLUEGATE 
30.04.2010 Zdice 
15.05.2010 soukromá akce Jablonec 
19.05.2010 klub „U vodárny
22.05.2010 Novorolská Walcha – Nová Role 
 bluegrass festival Dobříš – Dobříš, 

statek 
04.06.2010 soukromá akce Jižní čechy 
05.06.2010 Hašmar Lovosice – Lovosice 
10.06.2010 festival – Folkové Podvinní 
13.06.2010 Godyho memoriál – Liberec 
16.06.2010 klub „U vodárny
18.06.2010 Banjo Jamboree – Čáslav 
19.06.2010 koncert -Rakovník 
 festival – Novoveský sandál – Nová 

Ves u Nepomuku 
26.06.2010 Chotěbořský džem – Chotěboř 

Kalendář akcí
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03.07.2010 Festival – Kraslice 
17.07.2010 Třebsínská Zvonička – Třebsín 
21.07.2010 klub „U vodárny“ 
31.07.2010 Jílovský country fest – Jílové u Prahy 

POUTNÍCI
01.05.2010 Plzeň, Dny svobody scéna pře KD 

Peklo
14.05.2010 Pozlovice, Hotel Ogar 
15.05.2010 Žirovnice, Slavnosti žirovnického 

jednorožce
16.05.2010 České Budějovice, Výstaviště Jarní 

hobby
22.05.2010 Lužec nad Vltavou, Pouť
28.05.2010 Strakonice, Festival Jamboree Letní 

kino
29.05.2010 Křižanov, Katolický dům 
30.05.2010 Brno, Nádvoří Staré radnice
 01.06.2010 Vyškov, Soukromá akce
 04.06.2010 Brno Řečkovice, Areál bývalého 

pivovaru 
05.06.2010 Chrastava, Náměstí městské slavnosti
05.06.2010 Rakovník, Sál Kulturního centra 

oslavy kapely Žízeň band
11.06.2010 Pozlovice, Hotel Ogar 
12.06.2010 Třinec, Festival Country piknik
12.06.2010 Nový Jičín, Festival Novojičínský šišák 
13.06.2010 Kladno, Festival Kladenské dvorky
18.06.2010 Čáslav, Festival Jamboree letní kino
19.06.2010 Petrohrad, Festival zahradní slavnosti 

Psychiatrická léčebna
19.06.2010 Němčice u Litomyšle, Festival Něm-

čický potlach
19.06.2010 Sokoleč, Festival Mýtina
25.06.2010 Záleší u Veselí n. Lužnicí, Hostinec U 

šesti strun 
26.06.2010 Broumov, Městský jarmark
09.07.2010 Pozlovice, Hotel Ogar 
10.07.2010 Mariánské údolí Hlubočky, Festival V 

údolí
10.07.2010 Nihov, Festival
15.07.2010 Vranov nad Dyjí, Nádvoří zámku 
16.07.2010 Strážnice, Festival Slunce

17.07.2010 Hradešín, Festival Hradešínské struny
18.07.2010 Opočno, Zahrada bývalého kláštera 
23.07.2010 Voderady u Trnavy Slovensko, Festi-

val Rukama a srdcom
24.07.2010 Hrad Svojanov, Festival akustické 

hudby
24.07.2010 Lázně Bělohrad, Festival 
30.07.2010 Slavonice, Bejčkův mlejn 
31.07.2010 Karviná, Festival Karvinský totem
01.08.2010 Hostinné, Slavnosti Porcinkule
06.08.2010 Sloup v Čechách, Lesní divadlo 
07.08.2010 Hrádek u Rokycan, Přírodní divadlo 

festival Muzika
07.08.2010 Budyně nad Ohří, Vodní hrad festival 

Budyňský poutník
12.08.2010 Frýdek Místek, Zámek Zpívání pod 

lípou 
13.08.2010 Slavkov u Brna, Zámek Festival Folk a 

country na zámku
14.08.2010 Kyjov, Letní kino festival Žalmanův 

Kyjov
20.08.2010 Litomyšl, Toulcovo náměstí 
21.08.2010 Olešnice v Orlických horách, Festival 

Folk fest
27.08.2010 Mohelnice, Festival Mohelnický 

dostavník
28.08.2010 Osek u Litvínova, Festival Autocamp
31.08.2010 České Budějovice, Výstaviště Země 

živitelka
3-4.09.2010 Unna Německo, Rezonofest
11.09.2010 Bruntál, Zámecká zahrada festival 

Bruntálské indiánské léto
11.09.2010 Skalička u Hranic, Festival
17.09.2010 Pozlovice, Hotel Ogar
18.09.2010 Lhota u Trutnova, Festival Setkání 

restaurace Lhotanka
25.09.2010 Louňovice pod Blaníkem, Svatovác-

lavské slavnosti 
29.09.2010 České Budějovice, Koncertní síň 

O.Jeremiáše 



Uzávěrka BG listů č. 3/10
je 15.09.2010. Informace o svých akcích a články 
do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na e-mail  
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo 
vaše příspěvky podle potřeby upravit. stane-li se tak, 
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není 
možné vám vaše příspěvky vracet.

Zájemci o členství v BAČR
Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se 
stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspě-
vek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.

Zájemci o individuální členství mohou zasílat pe-
níze složenkou na adresu BAČR, Žižkovo
náměstí č. 4, Jičín, PSČ 506 01 nebo převodem 
na účet: 108596029/0300. Zájemce o ostatní 
typy členství prosíme o kontaktování Petru Sei-
fertovou, mobil: 732 730 339 a 734 481 742, 
e-mail: seifertova.peta@email.cz, která s nimi 
 domluví podrobnosti.

Můžete si z internetových stránek BA stáhnout 
formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro 
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku může-
te vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.

© copyright 2010
O svolení ke komerčnímu využívání informací 
z Bluegrassových listů je třeba požádat na naší 
adrese. V případě převzetí velkých článků musí náš 
autor dostat řádný honorář a trváme na uvedení 
Bluegrassoých listů jako zdroje.

Sponzoři
bluegrassové asociace poskytují našim členům po 
předložení průkazky BAČR 5% slevu na nákup zboží ve 
svých obchodech. Děkujeme jim za podporu! Jsou to:

COUNTRYON
U vodárny 4, Praha 3 (st. metro Jiřího z Poděbrad),
tel./fax: 222 510 410, otevřeno Po–Pá 10.00–12.30 a 13.00–18.00 h.

MIROSLAV SKOTICA
Krátká 3279, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558623500, fax 558622010

RONDO MUSIC
Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – LEBEDA INSTRUMENTS
Suchá 22, 363 01 Ostrov nad Ohří
jiri@lebedainstruments.cz, 10  % sleva

PAVEL MALINA, HUDEBNÍ NÁSTROJE MALINA
Prokopova 22, 397 01 Písek, tel/fax 382 212 544

PETR HAHN – HUDEBNÍ NÁSTROJE – COUNTRY WORLD
K. H. Borovského 1422, 356 01 Sokolov
tel. 777 319 040, 352 623 149, e-mail azbest@mbox.vol.cz
5 % sleva na veškeré maloobchodně prodávané zboží

DRECHSLER s.r.o., PRODEJNA HUDEBNIN STRUNKA
Tyršova 91, 276 01 Mělník
pro členy BAČR sleva 5 % na veškeré maloobchodně prodávané 
zboží v prodejně hudebnin 

FIRMA KOBRLE & STEHNO
Výroba a opravy akustických, elektroakustických a elektrických 
kytar a baskytar. Pro členy BAČR 5 % sleva z ceny nového nástroje 
a 15 % z oprav.

M&M&Music – Centrum hudebních nástrojů
Radniční nám. 30, 739 34  Šenov
poskytuje členům BA slevu 7 % na zakoupené zboží
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