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BLUEGRASSOVÁ ASOCIACE

Bluegrassová 
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR z.s.?
BA je zapsaný spolek (dříve občanské 
sdružení) založené v roce 1995, celou 
organizaci řídí zvolené předsednictvo, sou-
časným 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 evrop-

ský bluegrassový festival v Ev-
ropě, Banjo Jamboree

 » BA používá databázi členů k zaslání po-
zvánek na nejrůznější bluegrassové akce

 » BA pořádá výběrová kola na fes-
tival Banjo Jamboree

 » BA vítá další náměty svých členů
 »  Internetové stránky BA jsou na adrese 

http://www.bacr.cz.

Členství v BA
 » Členství v BA je na kalendářní rok 

s tím, že kdo se stane členem do 
30.6., zaplatí plný roční příspěvek 
200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.

 » Pro kapely je možno využít institut 
kolektivního členství za 500 Kč, každý 
z kapely obdrží průkazku a bude dostá-
vat 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 uve-
de 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 do-

životního členství za 5.000 Kč.
 » Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA, 

který rovněž dojedná individuálně podrob-
nosti týkající se kolektivního, pořadatelské-
ho a sponzorského členství. Za člena je 
rovněž možno přihlásit se  
na některých akcích.

Výhody členství
 » slevy ve vybraných obcho-

dech s hudebninami
 » zdarma Bluegrassové lis-

ty nejméně 4x ročně
 » zařazení do databáze členů – v pří-

padě zájmu možno e-mailem 
zasílat pozvánky na akce

 » možnost zapůjčení aparatury
 » sleva na vstupném na Banjo Jambo-

ree a některé další festivaly a akce
Zájemci o individuální členství mohou zasílat 
peníze složenkou na adresu BAČR, Hana 
Hyšplerová, Lipová 336, 50732 Kopidlno 
nebo převodem na účet: 108596029/0300. 
Zájemce o ostatní typy členství prosíme 
o kontaktování Hanky Hyšplerové (kontakt 
viz níže), která s nimi domluví podrobnosti.
Můžete si z internetových stránek BA 
stáhnout formulář přihlášky (individuál-
ní nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu 
a zaslání poštou. Přihlášku můžete vyplnit 
také pomocí našeho on-line formuláře.

Případné informace na tel. 
číslech členů výboru:
Hana Hyšplerová (evidence členů)
mobil: 739 449 631
(pokud možno odpoledne mezi 16–18.00 h),
e-mail: hypera.hana@seznam.cz
Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569, 
e-mail: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner
(šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477, 
e-mail: petrgartner@tiscali.cz
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SLOVO PŘEDSEDY

Slovo předsedy 
Asi děláme něco dobře...

Milí bluegrassoví spolubojovníci!

Za nejzajímavější skutečnost z posled-
ní doby musím označit fascinující fakt, 
že na účet BAČR nám lidé posílají pe-
níze bez toho, že bychom je po nich 
chtěli! Píšu jim poděkování, volám a 
hlavně si toho velmi považuji. Ono, jed-
na věc je říct (moravsky) „Tož dobre to 
mate, ogaři!“ a druhá je sáhnout do pe-
něženky a poslat několik tisíc „jen tak“, 
třeba s doprovodným mailem: „…vím, 
že to je jen kapička v moři potřebného, 
ale aspoň tu jednu kapku. S pozdravem 
Milan“

Já, jsa beznadějným optimistou, z toho 
vyvozuji, že asi musíme dělat něco 
správně, ať už jsou to Bluegrassové lis-
ty, které držíte v ruce, nebo 46. ročník 
festivalu Banjo Jamboree, na kterém, 
doufám, buď právě sedíte, nebo se na 
něj chystáte. Ne, že bychom se všem 
líbili (není totiž na světě člověk ten, co 
by se zavděčil lidem všem) a ne, že by 
si mohl každý dovolit postrádat nějaké 
peníze. Samozřejmě, že do bluegras-
sového nebe mohou údajně dokonce 
i nečlenové naší asociace, ale nás, co 
trávíme prací pro ostatní celkem dost 
času, to jednoduše potěší a pomůže 
nám to pokračovat, až na nás případně 
sedne chmura, většinou reprezentova-
ná myšlenkou „Já se na to můžu…“.

Tak děkujeme! A to nejenom dobro-
volným dárcům, sponzorům, ale všem 
členům, přispívatelům do BL, návštěv-
níkům Banjo Jamboree, muzikantům 

známým i neznámým, dobrovolníkům 
na kase i jinde a vůbec všem členům 
komunity, která nám dělá život příjem-
nějším.

Nevím jak, vy, ale já vždy s dalšími BL 
dočítám ty předchozí. Tak přeju hezké 
počtení a případně hezké Banjo Jam-
boree nebo nějaký jiný (třeba i nejeden) 
bluegrassový festival.

Za celé předsednictvo přeji hezké léto!

Petr Brandejs
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POZVÁNKA NA PEDAL STEEL GUITAR SESSION

Pozvánka na Pedal Steel Guitar Session
Dalším zpovídaným pro Bluegrassové listy je Peter Mečiar, banjista legendárních 
Poutníků. Během rozhovoru vyšlo najevo, že kromě banja je Peter také nadšeným 
hráčem na steel kytaru a dokonce pořádá festiválek, věnovaný výhradně tomuto 
nástroji. Protože celý rozhovor vyjde až ve třetím čísle letošních listů, otiskujeme 
malou ukázku, aby se případní zájemci mohli na tuto ojedinělou akci vypravit. 

Jak to bylo, Petře, s pedal steel ky-
tarou?

Navštívili jsme s rodiči jednoho pána 
z Prievidze, který podle plánů doveze-
ných z USA s kamarády vyrobil několik 
steel kytar. Jednu prodával a naši mi ji 
koupili, za což jsem jim velmi vděčný, 
protože jsem se do tohohle nástroje 
normálně zamiloval. Proto jsem si vy-
myslel projekt pod názvem Pedal Steel 
Guitar session, který se letos uskuteční 
už po šesté. Je to vlastně setkání hrá-
čů na pedálovou steel kytaru, které do-
provází kapela sestavená ze samých 
znamenitých muzikantů, vždy také 
zveme nějakého hosta. V minulých le-
tech nás podpořili třeba Tomáš Linka, 
Poutníci, Holy Water nebo Peter Lipa, 
ten dokonce dvakrát. Celý koncert se 
nese v rodinném duchu jak na pódiu, 
tak i v hledišti. Musím dodat, že publi-
kum je výborné a hrát pro něj je radost. 
Protože je to jediná akce tohoto druhu 
minimálně v České republice a na Slo-
vensku, jezdí nadšenci od Popradu po 
Liberec.   

Kdy a kde se koná? A jak je to s líst-
ky, případně ubytováním?

Letošní ročník bude 13. září, stejně 
jako ty předcházející v KaSS Prievi-
dza, začínáme v 18 hodin. Vstupné je 

7 eur a lístky lze rezervovat přímo na 
webových stránkách KaSS Prievidza. 
Ani s ubytováním není problém, v okolí 
je dostatek penzionů, hotely, ubytovny. 
I hospůdek je dost...  

Na koho se letos návštěvníci mo-
hou těšit?

Doprovodná kapela bude ve slože-
ní: bicí – Michal Fedor (Peter Lipa); 
baskytara – Michal Šimko (Peter Lipa); 
klávesy – Peter Lipa Jr.; elektrická ky-
tara – Roman Mečiar (Stay Tuned); 
rytmická kytara – Jan Máca (Poutnici); 
housle – Peter a Martin Burza (G-runs 
& Roses); zpěv – Radka Križanová 
(Stay Tuned). Jako hráči na pedal ste-
el kytaru se představí: Zbynék Bureš 
(ex Reliéf), Honza Malý (RAC), Dávid 
Babka (November 2), Peter Szabadoš 
(ex CS band) a já. Hlavního hosta prá-
vě řešíme, takže to nechci zakřiknout, 
bude to ale známá osoba ze sloven-
ského showbyznysu.  

Díky moc za informace a doufám, že 
se tam letos také dostanu.

V dubnu 2018 se ptal Pavel Brandejs, celý 
rozhovor s Peterem Mečiarem najdete 

v příštím čísle BL.
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Mladoboleslavsko-kosmonosko-jablo- 
necko-liberecko-kokonínská kapela 
FLASTR vznikla na jaře 2004 a  hlásí 
se k hudebnímu směru acoustic & blu-
egrass music. Prezentuje především 
převzatou tvorbu nejlepších amerických 
bluegrassových skupin s převážně čes-
kými texty Honzy Raclavského. Osobitý 
projev zpěvačky navíc dává jejich mu-
zice i lehce folkovou náladu, zpívá ale 
celá kapela, často pětihlasné gospely, 
což má u diváků obrovský ohlas. Své 
muzice začali říkat „Poetický bluegrass“, 
třeba jednou budou slavní jako zaklada-
telé nového směru bluegrassu. Kapela 
prošla mnoha personálními změnami 
a koncertuje jak po celé republice, tak 
i v zahraničí, Mezi největší úspěchy 
kapely patří pozvání na La Roche Blu-
egrass festival do Francie, kde zpívali i 
gospely v místním kostele na mši. Flastr 
má za sebou i dvě živá vystoupení v rá-
diu. Jednou na rádiu Proglas v pořadu 
Jak se vám líbí a podruhé v Českém 
rozhlase České Budějovice v pořadu 
Folková jíška. Současná sestava kapely 
je: Honza Raclavský (kontrabas, zpěv, 
kapelník); Hanka Černá (kytara, flétny, 
zpěv); Tomáš Hušek (housle, zpěv); 
Vašek Hroch (mandolína, dobro, zpěv), 
Bob Schernstein (banjo, dobro, zpěv), 
ve své diskografii má dvě CD, Gábina 
(červen 2015), Kousky snů (červenec 
2012) a DVD – Živák z Českého rozhla-
su (březen 2012). 

Snad již ustálenou sestavu kapely 
FLASHBACK posílil začátkem roku 
2017 nový banjista Jirka Otradovec. 
Flashback usilovně pracuje na změnách 
v repertoáru, kapela začala inklinovat 
k nové bluegrassové vlně a nechala se 
inspirovat zejména skupinou The Infa-
mous Stringdusters, od níž si zapůjčila 
pár nových písniček. Nové skladby jsou, 
jak je u Flashbacku pravidlem, přetexto-
vány do češtiny. Flashback vznikl v roce 
2004 spontánním odchodem zakláda-
jících členů ze svých původních kapel, 
ať už chtěným, či vynuceným a kapelou 
prošlo několik skvělých muzikantů, a 
dobu svého trvání vydala skupina dva 
demosnímky: NEVĚŘÍM NÁHODÁM 
(2005) a FLASHBACK 33,3% (2007), 
v současné době připravuje tolik oče-
kávanou „velkou“ desku. Původní re-
pertoár na osvědčené základně skladeb 
skupiny Lonesome River Band s texty 
Vládi Jelínka začaly později doplňo-
vat vlastní melodie s texty Petra Kůse  
a v současné době s texty výhradně od 
téměř dvorní textařky Lenky Thimové. 
Aktuálně v kapele působí:  Jan Kejval 
(kytara, zpěv); Pavel Kulišan (mando-
lína, zpěv); Jiří Otradovec (banjo); Pa-
vel Hudy (baskytara, zpěv);  Darek 
Houška (dobro).

BG CWRKOT oslaví napřesrok třicet 
let existence, v roce 1989 kapelu za-
ložili bratři Petr a Pavel Brandejsovi. 

Organizátoři nejstaršího bluegrassového festivalu se každoročně snaží nabídnout 
to nejlepší, co lze u nás v bluegrassu slyšet a chtějí také, aby program  obsá-
hl všechny možné odnože a směry, které bluegrass má. Nakolik se to povedlo, 
posoudí návštěvníci sami, letos uslyší následující hudební seskupení ze všech 
zákoutí naší milé země:
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Zpočátku hrál Cwrkot písničky tehdej-
ších hvězd české bluegrassové scény, 
po příchodu banjisty Milana Leppelta 
z Police nad Metují se začaly v reperto-
áru objevovat skladby kapel ze zámoří, 
které se věnovaly tradičnímu bluegras-
su a také skladby vlastní. Skupina má 
dnes ve svém repertoáru písničky zná-
mé i dávno zapomenuté, stejně jako 
řadu vlastních skladeb, dnes přede-
vším z pera banjisty Petra Brandejse a 
vždycky se snažila především pobavit 
sebe i diváky. O tom svědčí stovky fes-
tivalových nebo klubových vystoupení 
v Čechách, na Moravě i v zahraničí  
(Holandsko, Švýcarsko, Belgie, Ně-
mecko, Norsko, Polsko, Slovensko) 
a třikrát získané ocenění diváků na 
přehlídce evropských kapel v holand-
ském Voorthuizenu. Za dobu své exi-
stence vydala kapela sedm hudebních 
nosičů: LIVE IN STRAHOV (1996), 
THANK YOU, SCRUGGS & FLATT 
(1998), LIVE IN HOLLAND (2000), 
THE EVENING AT THE OLD REBEL 
PUB (2004), THE SONGS WE LIKE 
(2008), HEAR THAT SOUND (2012),  
A BETTER WAY (2017). Tragickou udá-
lostí v roce 2009 byla pro Cwrkot smrt 
banjisty, kytaristy, zpěváka a skladatele 
Milana Leppelta, kamaráda a velkého 
znalce bluegrassu. Další nepříjemností 
bylo těžké onemocnění kytaristy Honzy 
„Hombreho“ Lžíčaře, za kterého v le-
tošní sezóně znamenitě zaskakuje sta-
rý kamarád Mojmír Ševčík. V současné 
době tedy hraje Cwrkot ve složení Pa-
vel „Brandy“ Brandejs – kontrabas, 
kapelník; Marek Macák – mandolína, 
kytara, zpěv; Mojmír „Taras“ Ševčík 
– kytara, zpěv; Petr Brandejs – banjo, 
kytara, zpěv a Jirka Králík – housle, 
zpěv.

Kapelu THE JUMPER CABLES tvoří 
řada ostřílených muzikantů, kteří se se-
šli, aby společně dělali muziku.  Na své 
akustické nástroje vytvářejí přesvědčivé 
a silné aranže vlastních skladeb. Čle-
nové kapely jsou Michal Wawrzyczek 
(banjo, zpěv); Tomáš Juřena (kytara, 
zpěv); Lukáš Rytíř (kontrabas, zpěv)  
a Michal Kunc (mandolína, zpěv). Je-
jich první album MINER´S DAUGHTER 
vyšlo v roce 2015. Od té doby píší nové 
písně a hrají je lidem po celé Evropě. 

POUTNÍCI začali v letošním roce už 
neuvěřitelnou, čtyřicátou osmou sezónu. 
Za tu dlouhou dobu se v kapele vystřídala 
řada muzikantů, z nichž někteří patřili a 
patří mezi to nejlepší co český bluegrass 
mohl a může nabídnout, Robert Křesťan, 
Luboš Malina, Svaťa Kotas nebo 
Jan Máca. Současná sestava hraje 
ve stejném složení už devět let. Na 
banjo a dobro je to Peter Mečiar, na 
mandolínu Jan Máca, kytarista a zpěvák 
je Jakub Bílý a sestavu uzavírá senior 
sboru, Jiří „Karas“ Pola, kontrabasista  
a kapelník. V roce 2017 odehráli  
Poutníci 130 koncertů a měli také letecký 
zájezd do Číny, kde ve městě Šanghaj 
hráli na Světovém veletrhu hudebních 
nástrojů. Supraphon vydal v loňském 
roce Poutníkům na dvojcédéčku výběr 
s názvem Zlatá éra. V roce 2018 se 
skupina bude snažit opět odehrát co 
nejvíce vystoupení jak v Česku tak i 
na Slovensku a bude se připravovat 
na další, již šestnáctý nosič. Některé 
novinky, chystané na toto CD, zazní i na 
tomto Banjo Jamboree. 

Letošní host ze Slovenska, kapela  
HEARTBEATS, vznikla na začátku roku 
2015 z muzikantů z okolí Bratislavy. Od 
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prvního setkání bylo jasné, že členové 
mají chuť i inspiraci hrát spolu. Hrají blu-
egrass  a  akustickou hudbu a soustře-
ďují se zejména na to, aby písně v jejich 
provedení měly originální zvuk. V ne-
dlouhé kapelní historii už vystupovali 
na řadě evropských festivalů, někteří ze 
členů působí také jako lektoři na blue-
grassových dílnách. V roce 2016 nato-
čila skupina demosnímek a letos vydala 
své první CD, Melody Roads. Stávající 
sestava je: Soňa Švecová (zpěv); Vla-
do Križan (kytara, zpěv) Michal Barok 
(mandolína, zpěv); Pavol Matej (hous-
le); Dodo Jágerský (kontrabas) a Hen-
rich Novák (dobro, zpěv).

THE GIANT MOUNTAIN BAND vznikl 
v roce 2003 v Českých Budějovicích. 
V původní sestavě hrál Jan Ondřich 
na mandolínu a Martin Vojna na banjo,  
s nimi kytarista Petr Poláček a housli-
sta Jan Kadlec, kteří v kapele působí 
dodnes. V roce 2004 kapela vyhrála ná-
rodní kolo soutěže Porta. Poté se k nim 
přidal známý zpěvák a basista Zdeněk 
Schwager. Poté, co v roce 2005 kvů-
li rodinným a pracovním povinnostem 
kapelu opustili Vojna a Ondřich, sesta-
vu doplnil banjista David Kažimír. Jako 
čtyrčlenná skupina hráli až do příjezdu 
amerického zpěváka a mandolinisty 
Luciena Holmese v roce 2006. V roce 
2008 Zdeněk Schwager opouští kape-
lu a nahrazuje ho Petr Zbořil. Na jaře 
2015 odchází Lucien G. Holmes a při-
chází mandolinista Petr Šimek. The 
Giant Mountains band byla oceněna 
jako československá kapela roku 2010 
na festivalu Banjo Jamboree v Čáslavi, 
v témže roce vyhrála cenu publika na 
festivalu White Stork v Lukách nad Jih-
lavou, zúčastnili se nejvyšší evropské 

souteže na festivalu European World of 
Bluegrass v roce 2011. Kapela hostova-
la na mezinárodních festivalech, mimo 
jiné Ruotsinpyhtää (Finsko, 2010), Hor-
ná Poruba (Slovensko, 2011) a La Ro-
che sur Foron (Francie, 2012). 

V repertoáru skupiny PROFESSIONAL 
DEFORMATION jsou svižné originální 
skladby, zpívané i instrumentální, lyrické 
písně, čtyřhlasý sbor a balady. Většina 
písní je v angličtině, ale na programu 
jsou i původní české.Všichni členové 
jsou zkušenými hudebníky a zpěváky, 
kterým se dostalo uznání v ČR i zahra-
ničí. Jakub Racek byl Bluegrassovou 
asociací ČR vyhlášen 5x kytaristou roku. 
V roce 1998 získal titul „Best European 
Guitarist“ na soutěži bluegrassových 
skupin ve Vídni, pořádanou americkou 
SPGMA. Spolupracoval s Radimem 
Zenklem, R. Rexem, Liz Mayer, Jimmie 
Bozemanem, Pavlínou Jíšovou, Mari-
em Bihárim, Pavlem Bobkem, Honzou 
Vančurou nebo Irenou Budweiserovou. 
Hrál ve skupinách Monogram a Nugget 
(Rakousko) a v roce 2004 vyučoval 
dokonce na kytarové dílně v Louisville 
v kentucky. Radek Vaňkát je vyhledáva-
ný hráč na dobro a lap steel, v roce 2009 
a 2011 byl vyhlášen BAČR dobristou 
roku. Spolupracoval s kapelami Vabank 
Unit, Spruce Pine (Holandsko), P.R.S.T., 
Eliška Ptáčková Band CZ. V roce 2005 
vyučoval hru na dobro na New York Uni-
versity Prague. Petr Vošta je banjista, 
který si vytvořil vlastní nezaměnitelný 
styl a prošel kapelami mnoha žánrů, od 
rocku po bluegrass. Vedl svou vlastní 
skupinu Cimpr Campr a jako profesio-
nální hudebník na zámořských lodích se 
plavil po mořích Karibiku. Miloš Peter 
Klápště vystudoval kontrabas a sklad-



10

BANJO JAM
BOREE 2018

bu na konzervatoři Jaroslava Ježka. 
Spolupracoval s celou řadou hudebníků 
z mnoha žánrů, za zmínku stojí třeba Ri-
chard Müller, Andrej Šebán, Ian Ritchie, 
Mike Marshal (USA) nebo Gypsy.cz.

Sobotní dopoledne zahajuje svým kon-
certem skupina COP, která  vznikla v 
roce 1978 a hned od počátku své exis-
tence slavila četné úspěchy. V roce 1980 
vyhrála v té době nejprestižnější cenu 
PORTA a v roce 1981 si úspěch zopa-
kovala. V letech 1982 – 1983 většina 
členů kapely emigrovala do USA a Ka-
nady. Z celé sestavy zůstal pouze Míša 
Leicht, který má hlavní zásluhu na vzkří-
šení souboru. Do zlomového roku 1989 
objíždí skupina bluegrassové přehlídky 
a koncerty. Skupina COP se díky svo-
jí popularitě stala pravidelným hostem 
všech významných hudebních přehlí-
dek v naší republice. V roce 2002 COP 
získal „Anděla“ – trofej České hudební 
akademie (obdoba Grammy) za oblast 
Folk & Country. Kapela nedávno oslavi-
la 30 let své existence před vyprodanou 
pražskou Lucernou. Z tohoto vystoupení 
vznikla nahrávka zaznamenaná na dvo-
jitém CD s názvem COP: XXX (2009). 
Zatím nejaktuálnějším studiovým po-
činem je album Tribute to Greenhorns, 
které vyšlo na jaře roku 2015 a Chris-
tmas Edition 2017. V letošním roce se 
kapela dožívá neuvěřitelných čtyřiceti 
let na scéně. Jede turné COP 40 , které 
zakončí velkolepým  koncertem v praž-
ské Lucerně 10.11.2018 společně s Ne-
zmary a vydává svůj dlouho očekávaný 
zpěvník, mapující celou copáckou histo-
rii a knihu, kterou zpracoval jejich dvorní 
výtvarník a grafik VINCE. Součastnou 
sestavu tvoří: Míša Leicht – kytara, 
zpěv; Jirka Vopava – mandolína, hous-

le, zpěv; Zdeněk Fík – baskytara, zpěv; 
Martin Fridrich – banjo, zpěv; Petr Slá-
ma – dobro. 

NUDLIČKY jako skupina vznikly úplnou 
náhodou, v podstatě omylem. V jedné 
hospůdce ve Smržovce bylo potřeba 
narychlo zahrát Holanďanům, takže se 
narychlo svolávali muzikanti, kteří měli 
čas. Zazpívali si, líbilo se jim být spolu, 
tak si řekli , že postaví hospodský blue-
grass. Ale osud smýšlel jinak, ke skupi-
ně se přidali i kvalitní hráči, takže kromě 
hospůdek, kde baví Greenhorny a zla-
tým českým fondem je slyšeli také divá-
ci ve Francii, Nizozemí, Polsku nebo na 
Slovensku. Ale na hospůdky do klobouč-
ku nezapomínají, protože bluegrass je 
potřeba vracet lidem o odspodu. Kapela 
natočila dvě CD a žánrově se snaží o 
rozmanitost, rádi zpívají i gospelly a ca-
pella. Sestava je pouze čtyřčlenná, ale 
nástrojové obsazení velmi pestré: Jarda 
Handlíř (banjo , kytara , zpěv); Broněk 
Oláh (kytara, mandolína,zpěv); Jirka 
Samek (dobro, kytara, irská flétna, ba-
njo, zpěv); Jitka Máslová (baskytara, 
zpěv). A proč Nudličky? Drůbežími nud-
ličkami po italsku vyhrál před zrodem 
skupiny kytarista Broněk severočeskou 
televizní reality show Prostřeno...

Skupina DETTO byla založena v Chotě-
boři v roce 1978, původně jako folková. 
Postupně, jak se kapela personálně mě-
nila, začala hrát bluegrassový repertoár 
zejména na pravidelných Country ve-
čerech v hotelu Vysočina v Chotěboři a 
restauraci Kozelna v Havlíčkově Brodě. 
Koncem roku 1995 natočila kapela svůj 
první hudební nosič s názvem „Nestří-
lejte na hudebníky“, následně uvedený 
na trh čáslavským vydavatelstvím To-
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nus. V červnu 1996 vycházejí skupině 
dvě skladby u pražského vydavatelství 
Popron v projektu „EDICE“. Kapela se v 
nadcházejících letech více objevuje na 
hudebních festivalech po celé ČR.Sa-
mostatné pořady s Dettem uvedly Český 
rozhlas Hradec Králové, ČRo 2 Praha, 
Country rádio, Proglas Brno a Region 
Vysočina. Repertoár z let 1996 až 2001 
je natočen na CD „Diskrétní zóna“, vy-
daném v roce 2002.V roce 2008 vydala 
kapela zatím poslední CD „Kousky snů“, 
které mapuje tvorbu z let 2001 až 2008. 
Poté skupina prodělala určité personální 
turbulence a hrála na veřejnosti zřídka. 
Posledních šest let vystupuje Detto ve 
stabilní sestavě s autorským reperto-
árem, který píše Mirek Boháč, dlouho-
letou oporou kapely zpěvačka Dana 
Hospodková. Současná sestava kapely 
je tedy: Mirek Boháč (banjo, zpěv, ka-
pelník); Dana Hospodková (zpěv, man-
dolína); Jakub Barták (kytara, zpěv); 
Filip Barták (basa, zpěv) a David Šefl 
(housle, mandolína, zpěv).

FUNNY GRASS je kapela, která se v 
roce 2017 znovu probrala po dvouleté 
stagnaci, zapříčiněné zdravotními pro-
blémy v rodině Součkových. Kapela byla 
vždy zaměřena převážně na tradiční 
bluegrass, dále pak na country a irskou 
muziku, honky tong, western swing a v 
repertoáru mají také stále více a více 
vlastních skladeb. Na dvojhlasech Karla 
„Karlose“ Součka (mandolína, zpěv) a  
Báry Fišerové (kytara, zpěv) je posta-
vena většina skladeb, Jaroslav Hand-
líř je aktuálně banjistou, příležitostně 
dobristou , a v některých písních i zpí-
vá. Na některých akcích jej střídá Mirek 
Suchánek, který byl banjistou od roku 
2004 až do 2018. Basu obsluhuje Petr 

Ivan, který dosud působil jen v několika 
menších hudebních uskupeních na Li-
berecku a sestavu uzavírá Jan Richter, 
nejmladší člen kapely, který začal v roce 
2018 hrát s kapelou na dobro.

Hlavním posláním následující kapely 
MILKEATERS je šíření dobré nálady 
a to nejen prostřednictvím hudby, ale i 
osobitým humorem. Nejdůležitější je pro 
ně energie a vášeň, kterou chce na divá-
ky přenést. Skupina vznikla na jaře roku 
2014 v Mlékojedech u Neratovic a již od 
počátku bylo jasné, že hlavním jmeno-
vatelem bude bluegrass. Hrají písničky 
jak méně, tak i více známých autorů, 
kromě toho  i vlastní tvorbu a setkat se 
s nimi můžeme na tuzemských i za-
hraničních festivalech. Kapela již měla 
možnost vystoupit i na známém festiva-
lu EWOB v nizozemském Voorthuizenu, 
letos v německém Voehringenu na akci 
Illertal Cowboys a v srpnu ji čeká pres-
tižní vystoupení na La Roche Bluegrass 
Festival, kam se moc těší. Milkeaters 
hrají ve složení: David Benda (banjo); 
Honza Bláha (housle); Petr „Pepé“ 
Šolc (kontrabas) a Petr Ježek (kytara).

Skupina BENEFIT byla založena na 
podzim roku 2002 třemi bývalými členy 
skupiny Dessert, Markem Podsední-
kem, Lukášem Podsedníkem a basistou 
Vladem Kosibou.  K těmto se zakrátko 
přidal zkušený houslista Laďa Cejnek, 
pro mnohé známý z ranných dob brněn-
ských Poutníků. Svoji veřejnou premi-
éru si kapela odbyla v listopadu násle-
dujícího roku ve Sloupnici na koncertě 
u příležitosti pátých narozenin skupiny 
Dřevěná tráva. Za krátko již následovaly 
vystoupení na řadě festivalů z nichž za 
zmínku stojí určitě Banjo Jamboree či  

BANJO JAM
BOREE 2018
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Risor Bluegrass Festival v Norsku. 
V roce 2005 dochází k personálním 
změnám, z kapely odchází Laďa Cej-
nek, Lukáš přechází z banja na mando-
línu a jako banjista nastupuje Libor Ba-
bák, známý především ze skupin Drive a 
S.K. band. Basista Vlado Kosiba odchá-
zí v roce 2014 ze zdravotních důvodů 
a místo obsazuje ostřílený baskytarista 
s dlouhou bluegrassovou praxí Miroslav 
Svoboda. Rok na to pak dochází k obo-
hacení zvuku kapely mladým talento-
vaným houslistou Matyášem Černým. 
V tomto obsazení hraje kapela doposud. 
Repertoár  Benefitu tvoří především blu-
egrassové standardy, ať už lidové nebo 
od autorů jako jsou Bill Monroe, Carter 
Stanley, Flatt & Scruggs, Jimmy Skinner 
apod. I když je kapela podle kritiků „tvr-
dě tradiční“ , nebojí se občas okořenit 
své vystoupení modernější skladbou či 
countryovým hitem. Zatím vydala sku-
pina jedno CD s prostým názvem Be-
nefit  obsahující dvanáct skladeb, které 
tvoří průřez repertoárem, k 15. výročí 
existence pak maxisingl, sloužící jako 
bonus ke vstupenkám na vybraných 
koncertech. Kromě festivalů vystupuje 
Benefit v klubech i na soukromých ak-
cích, především na Jižní Moravě, odkud 
také všichni členové pocházejí. Součas-
né složení kapely: Libor Babák (banjo, 
zpěv); Miroslav Svoboda (kontrabas, 
zpěv); Lukáš Podsedník (mandolina, 
zpěv); Marek Podsedník (kytara, zpěv) 
a Matyáš Černý (housle).

Plzeňská kapela BLUE GATE vznikla 
v roce 1997 a již od svého založení se 
orientuje na bluegrass. V zásadě se 
ale nedrží jeho tradičního pojetí, dopřá-
vá si volnosti projevu a čerpá i z jiných 
hudebních stylů, v repertoáru můžete 

slyšet písně původně např. od skupin 
Cream nebo Queen. Dříve se kapela 
orientovala spíše na písně přejaté a 
přetextované do češtiny, v současnosti 
přibývá písní původních, ať už z pera 
členů kapely, kamarádů, známých či 
rodinných příslušníků. Nebrání se ani 
písním v angličtině, které k bluegrasso-
vé hudbě samozřejmě patří, ale anglič-
tina úmyslně zní na koncertech jen pro 
zpestření, kapela se soustředí spíše na 
tuzemského diváka či posluchače. Za 
dobu existence souboru se dostavila 
řada úspěchů, např. vítězství open scé-
ny na Muzice v Hrádku u Rokycan, ví-
tězství v soutěži bluegrassových kapel 
na BG Vodranty v Kutné Hoře, v roce 
2004 a 2007 vítězství předkola Banjo 
Jamboree v Chomutově a v roce 2007 
i finále v Čáslavi, v roce 2006 zisk in-
terpretační Porty, několik let pravidelná 
účast na Zahradě a v roce 2008 zisk 
prestižní ceny Krtek právě na tomto 
festivalu. Největším úspěchem je však 
spokojené obecenstvo.BlueGate vystu-
pují jak na klubových scénách po celé 
republice, tak na letních festivalech, 
a to nejen bluegrassových (Zahrada, 
Folková růže, Jamboree, Muzika, Por-
ta, Starý Dobrý Western, Prázdniny v 
Telči, Notování pod Vyšehradem, Banjo 
Jamboree apod.). Společně se spřáte-
lenými hudebními tělesy můžete Blu-
eGate vidět a slyšet na pravidelných 
koncertech v Plzni v Hifi klubu na ná-
městí Republiky. Kapela natočila ně-
kolik „samopalných“ demosnímků, na 
jaře roku 2003 debutové cd s názvem 
„Mezi řádky…“ a opět na jaře roku 2006 
druhé oficiální cd s názvem „BlueGate 
Live“. Aktuální sestava se po několika 
změnách ustálila v této podobě: Ilon 
Leichtová (baskytara, zpěv), Petr 

BANJO JAM
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• •Bluegrass Theatre
Metylovice 2018

20.5. 16:00 BG: BG Cwrkot
BG Comeback, Ptačoroko

26.5. 18:00 BG: East-West (SK,CZ)
Jumper Cables, Šidlo (SK)

2.6. 16:00    Rock: Downbelow, Čadi
Trochumoc, Nechce se ná m, Chessneck, Garlands

30.6. 17:00 BG: Jumper Cables
Zatúlaní (SK),Red and White, Pe & Pe, Vrtáci

14.7. 18:00 BG: Candy Floss (SK)
Taverna, Krok (SK)

22.7. 16:00 BG: Malina Brothers
Ptačoroko,......

8.9. 16:00    Folk: René Souček
Hrozen, Za koncem, Plyš, Okýbachi

15.9. 16:00 BG: Mary Mean (USA)
Early Times, Ptačoroko

9.6. 18:00 BG: Goodwill
W.B.Breakfast, eFeM Grass,Wind

version 15

24.8. 18:00 BG: John Lowell Band (USA)
BlueREJ, Funny Beans (SK)

Program koncertů v amfiteátru za školou v Metylovicích v roce 2018

Pořádá: Ptačoroko z.s. a Tenisový klub Karlický z.s. https://www.facebook.com/bluegrasstheatre/www.ptacoroko.cz

5.8. 18:00 BG: Robert Křesťan a Druhá tráva
& host Andy Owens (USA)

Město Frýdlant nad Ostravicí
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„Šiška“ Šístek (kytara, zpěv), Jirka 
„Plha“ Rybář (mandolína, zpěv) a 
Petr Kříž (banjo, zpěv).

V roce 1997 vzniká na troskách něko-
lika kapel BLACKJACK, jehož sestava 
zůstává celou dobu nezměněná, pouze 
v roce 1999 došlo ke změně na postu 
banjisty, Martina Kratochvíla vystřídal 
Martin Kubec. Od výměny obou Martinů 
je Blackjack dodnes pořád stejná parta, 
mnoho let příležitostně doplňuje harmo-
nii a rytmus Blackjacku vynikající Ondra 
Kozák svým houslovým smykem. Léta 
dřiny, potu a slz při pravidelném zkouše-
ní vynesla hochům možnost zavítat s je-
jich muzikou na festivaly nejen v České, 
Slovenské, Maďarské, Německé a Irské 
Republice, ale i v království Nizozem-
ském, Dánském a Spojeném. Ve Francii 
dosáhli dosavadního vrcholu, vítězství 
v prestižní mezinárodní soutěži kapel na 
La Roche Bluegrass Festival. Poslucha-
či mají šanci Blackjack slyšet na čtyřech 
CD a kompilacích z několika festivalů. I 
přes všechny životní události, které spo-
lu za ty roky společně prožili, mají pá-
nové z muziky stále neutuchající radost, 
kterou se snaží předat jejich bluegras-
sem na pomezí tradičního a moderního 
stylu. Jsou to: Ondra Plucha – kytara, 
zpěv; Sláva Podhráský – mandolína, 
zpěv; Ríša Podhráský – basa, zpěv; 
Martin Kubec – banjo, zpěv; Ondra 
Kozák (jako host) – housle.

THE VACUUM BALL, kapela hrající  
americana acoustic music, vznikla 
v září roku 2016. Původně trio ve slože-
ní  Zdeněk Roh, hrající na oktávovou 
mandolínu a banjo, kytaristka a zpěvač-
ka Bára Preisslerová a houslista Vojta 
Nosek, začlo hrát písně převzaté z růz-

ných žánrů, mimo jiné také od multi-
žánrového hudebníka Jacka Whita, 
skupiny Years and Years či Katzenjam-
mer.  S rozrůstajícím se repertoárem a 
vlastními písněmi se kapela rozrostla o 
další dva členy. Po krátkém hostování 
na Muzikantském setkání na Nové Se-
nince, festivalech v Horné Porubě a na 
Svojanově 2017 přibyla kontrabasistka 
Blanka Preisslerová, a v září pak bu-
beník Milan Polreich. Díky posílené, 
a nyní snad už kompletní, sestavě se 
kapela mohla pustit do odvážnějších 
aranží, které jste od ní mohli poprvé 
slyšet na Kosodrevině 2018.

NEW ALIQUOT – kapela ukotvená v 
bluegrassových vodách ráda brázdí 
také hladiny příbuzných žánrů country, 
folk, new acoustic a jazz. Členové sku-
piny jsou vyhledávaní instrumentalisté, 
ale také zapálení autoři a zpěváci půso-
bící v dalších formacích či sólově. New 
Aliquot je však jejich srdeční kapela, což 
stvrzují každoročním pořádáním úspěš-
né hudební dílny „Zlatohorská hudební 
horečka“ a letos také svou první deskou.  
New Aliquot je skupina, která zaměřuje 
své hudební ambice na new acoustic, 
bluegrass a folkovou hudbu. Vznikla  
v roce 2016, když Pavel Duda (kontra-
bas, zpěv) doplnil trio: Vítek Hanulík 
(mandolína, zpěv), Karel Začal (dob-
ro) a Ondra Kozák (kytara, zpěv), kte-
ré dříve vystupovalo pod názvem High 
ReVoltage a ve skupině Křeni. Členové 
kapely získali bezpočet zkušeností s 
mnoha oceňovanými bluegrassovými 
kapelami a mezinárodními hudebními 
profesionály. 

Skupina HANDL vznikla na podzim roku 
2007 v Jablonci nad Nisou spojením čtyř 
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zkušených muzikantů: Jardy Handlíře 
(kytara, dobro, zpěv), Jardy Žanty (ban-
jo, zpěv), Jaromíra Jandy (housle, man-
dolína, zpěv) a Lenky Krausové (elekt-
rický kontrabas, zpěv). Hrála převážně 
v pětičlenném složení, přičemž na po-
zici mandolinisty se postupně vystřídali 
Radim Duda a František Kratochvíl. Na 
konci roku 2012 kapelu opouští zaklá-
dající člen Jarda Handlíř a postu kyta-
risty a hlavního mužského zpěváka se 
ujímá Jan Zellen. V polovině roku 2017 
vystřídal Radima Dudu mandolinista 
Michal Rudolf Cádra. Nyní hraje kape-
la ve složení: Jaroslav Žanta – banjo, 
zpěv; Jaromír Janda – housle, man-
dolína, zpěv; Lenka Krausová – elek-
trický kontrabas, zpěv; Michal Rudolf 
Cádra – mandolína, zpěv; Jan von 
Zellen – kytara, harmonika, zpěv. Re-
pertoár tvoří skladby z oblasti bluegras-
su, newgrassu, ale také swingu, folku, 
či gospelu. Skupina hraje vlastní i pře-
vzaté skladby ve svých úpravách, zpívá 
česky i anglicky a využívá několikeré 
nástrojové složení. Handl hraje převáž-
ně k poslechu na festivalech, různých 
slavnostech a pořádá klubové večery, 
ale také vystupuje na countrybálech a 
tanečních zábavách. Kromě domácího 
hraní se kapela podívala i do zahraničí, 
hrála ve Francii, Polsku a Německu, k 
největším úspěchům kapely patří  vítěz-
ství na prestižním BG festivalu EOWB 
ve Voorthuizenu v Holandsku a druhé 
místo na největším evropském festiva-
lu v La Roche ve Francii. Kapela vydala 
dvě CD (2011, 2016).

THE LUSATIAN GRASS Pochází z 
České Lípy a okolí a své kořeny vidí v 
Lužických horách (anglicky: The Lusa-
tian Mountains – čteno /luzejšn/), kde 

se všichni narodili a vyrostli (a které, 
doufají, nikdy neopustí). Kapela existuje 
s různými změnami v obsazení již více 
než 20 let. V současnosti na mandolí-
nu hraje Karolina Stránská, na banjo 
Tomáš Kejklíček, na kontrabas Miloš 
Macháček, na kytaru Míra Pozník. Píší 
si vlastní písničky v angličtině i instru-
mentálky, nic nekopírují. Věří, že pouze 
to vytváří specifický a autentický zvuk, 
o který by měla usilovat každá kapela. 
Inspiruje je tradiční i soudobá americká 
folková hudba, hlavně ta z apalačské 
kulturní oblasti. Věnují se i gospelové 
vokální muzice, která je ovlivněna bě-
lošskou evangelickou tradicí. Nahráli 
dosud deset CD a připravují další a an-
gličtinu považují za jediný jazyk, kterým 
tato muzika má být prezentována. 

Kapela SEMTAM vznikla na jihu Čech 
v roce 1981.  V následujících létech do-
sáhli na nejvyšší metu tohoto žánru –  na 
dvojnásobné vítězství v Plzeňském finá-
le Porty v létech 1983 a 1984. Pamětníci 
si určitě vzpomenou na významné hu-
dební osobnosti, které sestavou prošli. 
Jenom namátkou Pavlína Jíšová, Jarda 
Matějů, Pavlína Braunová, Vojta Zícha 
nebo Jirka Smrž. I díky tomu jde kapela 
už od svého založení tak trochu vlastní 
cestou, mimo hlavní proud a směr vý-
voje českého bluegrassu. Nikdy si moc 
nelámali hlavu s tím, jestli jsou úplně 
styloví. Amerického bluegrassového 
vzoru se až tak moc nedrží, hlavním 
směrem a stylem muziky v kapele jsou 
líbivé písničky. Od počátků se kapela 
věnuje převážně autorské tvorbě, tehdy 
to byla věc v českém bluegrassu spíše 
výjimečná. Skupina SEMTAM  působí 
vyrovnaným projevem kvalitního vokálu 
s pevným doprovodem i osobitými sóly. 
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Dvě kvalitní zpěvačky jsou už tak trochu 
poznávacím znamením kapely. To vše 
by nefungovalo bez hezkých písniček, 
jak těch slavných z historie, tak úplně 
nových, které jsou i na poslední profilo-
vé desce kapely – NÁVRAT. Před dvě-
ma léty se kapela v dobré kondici dožila 
35 let od založení a vloni spatřilo světlo 
světa nové živé CD SEMTAM 35 LIVE, 
které vzniklo z nahrávky dvou oslavných 
koncertů. Na něm se představí mnozí 
slavní členové kapely z minulosti. Sou-
časné obsazení kapely:  Luboš Marek 
– kapelník a housle, Vojta Zícha – ba-
njo, Petra Želiborová – baskytara, To-
máš Berka – kytara,  Pepa Pospíšilík 
– zpěv a mandolína a zpěvačky Lenka 
Huszárová a Pavla Blažková  anebo 
Kristínka Nídlová.

Bluegrassová skupina SUNNY SIDE, 
která v roce 2017 oslavila dvacet let 
své existence, hraje tradiční bluegrass. 
Koncertuje na hudebních festivalech, 
v hudebních sálech či klubech v Čes-
ké republice a po celé Evropě. Na me-
zinárodní scéně Sunny Side obdržel 

několik prestižních ocenění. Českému 
posluchači nabízí i podstatnou část re-
pertoáru v češtině či písně legendárních 
Greenhorns. Vedle pěveckých a instru-
mentálních výkonů jednotlivých členů je 
neodmyslitelnou součástí všech vystou-
pení humor a divácké soutěže. Mottem 
kapely je: „Hrajeme bluegrass pro lidi”. 
Sestavu tvoří: Pavel Handlík – kytara, 
zpěv, Jan Bíba – mandolína, housle, 
zpěv, Jiří Bok – banjo, zpěv a Jiří Šubr 
– basa, zpěv.

Pevně doufáme že si každý návštěv-
ník festivalu najde tu svou kapelu a 
společně si celý víkend od pátečního 
odpoledne do nedělního kuropění užije-
me. Stručné údaje mají sloužit zejména 
k tomu, aby si nadšené fanynky doká-
zaly pojmenovat jednotlivé umělce na 
pódiu a případně je po vystoupení ob-
klopit a pochválit či jinak potěšit, další 
informace o vystupujících lze dohledat 
na stránkách kapel, rozsáhlá databáze 
kapel je k dispozici na webových strán-
kách BAČR. 

S pomocí materiálů dodaných kapelami a informací z webů 
sestavil Pavel Brandejs. 
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Banjo Jamboree 2018 - program
PÁTEK 16. ČERVNA / FRIDAY, JUNE 16.
HLAVNÍ PODIUM / MAIN STAGE

KAPELA ČAS
Flastr
Flashback
BG Cwrkot
Jumper Cables
Poutníci
HeartBeats (SK)
GM Band
Professional Deformation

18:05
18:45
19:30
20:15
21:00
21:50
22:35
23:20

SOBOTA 17. ČERVNA / SATURDAY, JUNE 17.
HLAVNÍ PODIUM / MAIN STAGE

KAPELA ČAS
COP - koncert ke 40. výročí kapely  
a křest CD
přestávka
Mike Compton (USA) - beseda
Nudličky
Detto
Funny Grass
Milkeaters
Benefit
BlueGate
BlackJack
přestávka - focení banjistů
Vacuum Ball
New Aliquot
Mike Compton (USA)
Handl
Lusatian Grass
Sem Tam
Sunny Side

10:05

11:35
12:00
12:45
13:30
14:15
15:00
15:45
16:30
17:15
18:00
18:25
19:10
19:55
21:10
21:55
22:40
23:25

PROGRAM PRO DĚTI
V sobotu 17.6.2018 od 14:00 do 16:00 
bude v prostoru koupaliště probíhat 
program pro děti pod vedením Kačky 
Dolejší. Malování na obličeje a výroba 
šperků z modistických dutinek.

FOTOGRAFOVÁNÍ BANJISTŮ
Po vystoupení kapely BlackJack (v cca 
18:00 hod.) bude následovat přestáv-
ka, ve které proběhne již tradiční foto-
grafování banjistů. Přijďte se prosím 
VŠICHNI (banjisté) zúčastnit této tra-
diční akce!

Tradiční WORKSHOPY proběhnou v 
budově koupaliště přibližně v tomto 
čase. 
13:00 - kytara 
14:00 - dobro 
15:00 - banjo 
16:00 - autogramiáda Petra Brandejse 
ke knize Jak se dělá Bluegrass.

Podrobnosti najdete na místě na speci-
álních plakátcích.

WORKSHOP

Zaplaťte si členství v BAČR na festi-
valu Banjo Jamboree! Informace ve 
štábu.

Nepíše se zde o Vašem festivalu, koncertě, oblíbeném CD a podobně?  
Napište o něm vy! BL jsou pro členy BAČR (nejen) od členů BAČR.  
Pište na petrgartner@tiscali.cz. 
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Bluegrass mezi vzpomínkami, muzikologií, 
příručkou a anekdotami
Petr Brandejs: Jak se dělá bluegrass. G + W Cheb, 2018, 120 stran.

„Banjista Pete Wernick… …popisu-
je… …blahodárnost hraní s jinými hu-
debníky takto: ‘Víc lidí tak stráví méně 
času před televizí a víc jeden s dru-
hým. Zdraví prospěšná zábava. Větší 
a fungující bluegrassová komunita.‘“ 
Autor recenzované knihy, banjista Petr 
Brandejs Bandu, Nuggetu, Poutníků a 
momentálně BG Cwrkotu, dlouholetý 
předseda České bluegrassové asocia-
ce, učitel na bluegrassových dílnách a 
vůbec mimořádný zjev na české blue-
grassové scéně k tomu dodává: „Mož-
ná trochu patetické, ale mně se to líbí.“

Patosu se totiž Petr Brandejs nebo-
jí. „Kniha… …je dalším z řady mých 
pokusů ovlivňovat obyvatele této pla-
nety tak, aby se tento svět stal lepším 
místem k žití. Jedním ze způsobů, jak 
život zpříjemnit sobě i jiným, je mys-
lím hudba… …rád bych popsal svoje 
zkušenosti s touto disciplinou…,“ píše 
v úvodu knihy. Strana 2 je vůbec zá-
sadní: kromě úvodu zde stojí dvě po-
známky na úvod, které se vypořádávají 
s námitkami či otazníky, které čtenáře 
možná, ale laskavého recenzenta roz-
hodně napadnou. Co se týče názvu, na 
první pohled možná příliš technicistní-
ho či obžerného, Petr rovnou odkazuje 
na Víta Fialu (Jak se dělá jazz) a Karla 
Čapka (Jak se co dělá) a přiznává in-
spiraci. Druhá poznámka je zásadnější, 
protože vysvětluje otázku, která čtenáři 
či recenzentovi musí během četby nut-
ně hlodat: kam to míří? Co to má být 

za žánr? Co to vlastně čtu? Ocituji tedy 
znovu autora: „Než se ti tato publika-
ce dostala do rukou, připomínkovalo ji 
několik lidí různého zaměření, kterým 
jsem za jejich návrhy velmi vděčen. 
Protože jsem od přírody nastaven tak, 
že se snažím vyhovět všem, možná 
ti bude připadat, že je to něco mezi 
vzpomínkami hudebníka nad hrobem, 
vědeckou publikací muzikologa, ma-
nažerskou příručkou a knihou anekdot. 
Ano, je to tak.“

Kniha je útlá a velmi čtivá, za víkend 
ji můžete mít přečtenou. Tudíž je ov-
šem vyloučeno, že by mohla jít příliš do 
hloubky. Nechci říct to ošklivé „autor zů-
stává na povrchu“, spíš že v mnoha ka-
pitolách knihy platí, co je explicitně při-
znáno pouze v oddíle Trocha té historie 
bluegrassu v USA…: „…víc se nám do 
téhle knížky nevejde. Pokud vás to zají-
má, jistě zdroje najdete.“ Nevejde, taky 
proto, že autor sice šetřil hloubkou, ale 
– a to je velký přínos knihy – rozhod-
ně ne šířkou témat. Co je bluegrass? 
Kde se tu vzal? Jak s ním začít? Jak 
pokračovat? Jaká jsou úskalí? Zkouš-
ky, veřejná vystoupení, studiová prá-
ce. Jak nacvičit skladbu, jak frázovat, 
jak jamovat, kde hrát?  Jak si správně 
vybrat tóninu a tempo, jak vyjednávat 
o výši honoráře, jak natočit cédéčko? 
Dokonce tu najdeme i kvalitně sepsa-
nou kapitolku Alkohol a my, protože 
autor správně odhadoval, že průnik 
této organické kyslíkaté sloučeniny a (v 
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tomto případě bluegrassových) hudeb-
níků není bezvýznamně malý. A nebo 
třeba kapitola Jak nepřestat s muzikou 
s téměř vědecky precizně srovnanými 
pododdíly Holky, Rodina, Práce, Kri-
ze, věk, ztráta motivace a nadšení… 
Petr Brandejs trousí cestou přes různá 
témata důležitá moudra (připouštím, 
hlavně pro začátečníky), kterých v jedi-
né publikaci typu „škola“, „zpěvník“, kni-
ha vzpomínek“ nejspíš tolik nenajdete. 
Jak vypadá nashvillský akordický sys-
tém? Nehrajte baré! Neporušujte daná 
pravidla, dokud se s nimi neseznámíte 
a nezvládnete je! Co je to šnajdr? Ano, 
žánrová pravidla existují: jak by asi 
zněla sóla bluesového klarinetisty v de-
chovce nebo houslisty – jazzmana ve 
Vínečku bílém? Osobně Petrovi nejvíc 
děkuji za oddílek Kříž s kříženým vo-
kálem, kterým, doufám, tuto městskou 
bluegrassovou legendu jednou provždy 
demaskoval a zlikvidoval. (Za našeho 
bluegrassového mládí se říkalo dokon-
ce křížový vokál a byla to absolutní ma-
gie…) A existují i do větší hloubky jdou-
cí oddíly - třeba kapitola Bluegrassový 
zpěv. Kdo má alespoň trochu hudební 
základy, najde tu návod, jak rozepiso-
vat stylový bluegrassový vokál – hodně 
dlouho si s ním vystačí. 

Co se týče výše naznačeného žánru-
-nežánru hodnoceného díla, asi už tuší-
te, že Jak se dělá bluegrass není jenom 
sbírka mouder. Není to samozřejmě 
„kniha anekdot“, ale je to kniha psaná 
ve svižném, vtipném stylu, čas od času 
nějaký ten bonmot, slovní hříčka nebo 
veselá historka pro pobavení. Ale kdy-
byste si snad už už chtěli myslet, že se 
tedy jedná o takovou lehkou literaturu, 
možná vás překvapí ne snad až vědec-

ká publikace muzikologa, ale náhle se 
vynořivší notové osnovy, kde se před-
vádí rozdíl mezi zápisem skladby do 
zpěvníku a jejím reálným frázováním 
nebo posunem americké melodie po 
opatření českým textem. Inu, právě se 
čerpá z bakalářské práce autora a stať 
získává na závažnosti… A skutečně 
zásadní rady, které si mohou začínající 
bluegrassmani tesat do stěn zkušeb-
ny, jsou zase volně prolévány nostal-
gickými vzpomínkami na první banjo 
Marma a teenagerská hraní v hospodě 
Na Ostrovech (na tu ovšem vzpomíná 
nejeden špičkový picker…). Publikaci 
zpříjemňují četné fotografie (dokonce i 
kresby) a nesmím zapomenout ani na 
autorovu zálibu v citacích (s velmi širo-
kým záběrem, od Billa Monroea po filo-
sofa Jana Sokola), které myslím velmi 
šťastně podpírají spoustu napsaných 
tvrzení. Zmínění „připomínkující lidé 
různého zaměření“ (Jiří Macek, Irena 
Silence Přibylová, Iva Brandejsová, 
Pavel Brandejs…), popř. další oslovení 
spoluautoři (Ondra Kozák) pak dostá-
vali prostor ke komentářům, upřesně-
ním či samostatným oddílům ve všech 
částech knihy v barevně oddělených 
rámečcích.

Pokud bych měl upozornit na chyby či 
nepřesná tvrzení, určitě bych se obrátil 
ke kapitole …a bluegrass u nás, která 
je zřejmě příliš krátká na některá defi-
nitivní tvrzení. „Velká osma“ z kapitoly 
o americkém bluegrassu je už prostě 
daná a přijímaná, některé momen-
ty z historie této hudby u nás ještě na 
svou diskusi a autoritativní pojmenová-
ní čekají. Cítím to hlavně u hodnocení 
festivalu Banjo Jamboree v 80. letech: 
ačkoliv o věčném sváru mezi tradičním 
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a progresivním bluegrassem píše Petr 
jinde velmi korektně, zde se nechal 
strhnout k tvrzení, že Kopidlno bylo 
jakousi pevností tradicionalistů, kteří 
se „většinou snažili raději nic nového 
nepřinášet“ a tím jaksi pomohli nastolit 
dnešní kvalitu. Nikoli, do Kopidlna jez-
dili hrát všichni špičkoví bluegrassmani 
té doby (a poslouchat prostě mnozí, 
protože jezdit na Banjo Jamboree  bylo 
v 80. letech módní) a mezi nimi – jak 
jinde PB správně uvádí – převažova-
ly progresivní a newgrassové kapely. 
Ty sice také velmi kopírovaly, ale New 
Grass Revival a občas i něco nového 
přinášely… Na dělení bluegrassových 
(a bluegrass ovlivňujících) kapel do 
„generací“ či na to, které kapely druhé 
generace si zaslouží být jmenovány, 
může být samozřejmě tolik názorů, ko-
lik hodnotitelů.

Stylová směska je možná zpočátku 
lehce bizarní, ale já jsem si ji velmi 
rychle oblíbil, stejně jako lehký, vtipný 

a přitom inteligentní Brandejsův sloh. 
Knížku lze přečíst za víkend, ale roz-
hodně nebyla za víkend napsána; kdo 
nevěří, ať si projde stánku věnovanou 
zdrojům. Zájemcům mohu garantovat, 
že vše, co se zde o bluegrassu dozvě-
dí, je zevnitř, je to nažité a prověřené 
praxí. Ano, takhle se dělá bluegrass, 
kniha vlastně nemůže mít jiný než tento 
poněkud zvláštní název. Ano, publika-
ce, ve které se člověk královsky pobaví 
třeba tak zdánlivě suchým místem, jako 
je porovnání manažerské práce kapel-
níků Jirky Karase Poly a Pavla Bran-
dejse, si může dovolit i ždibec patosu. 
Ano, jsem přesvědčen, že zrovna tato 
kniha může přivést nějaký počet oby-
vatel této planety k aktivní muzice a tím 
z ní učinit lepší místo k žití. Protože vě-
řím, že muzika – i bluegrassová – tuto 
moc má.

Tomáš Hrubý

+420 606 622 002
+420 776 311 284

email: eshopmb@seznam.cz
web: www.eshopmb.cz
fb: www.fb.com/eshopmb

BANJO 
JAMBOREE 

                   2018
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Malý Dobrofest 2018 – Koncert pro Johna Dopyeru

Sešli jsme se zde, abychom uctili pa-
mátku tohoto - od roku 2003 čestného 
občana Trnavy in memoriam - rodáka 
ze Šaštína-Stráží na Záhoří, který svo-
je dětství prožil na mlýně v blízké Dolní 
Krupé. Letos uplynulo stopětadvacet let 
od jeho narození a třicet od jeho úmrtí. 
Takže zrovna dvě významná výročí... 

Pro ty z vás, kteří třeba ještě nejsou 
obeznámeni s touto historií, něco málo 
v kostce připomenu.

Rodina Dopyerova, tehdy ještě Dop-
jerova, která měla deset dětí (pět synů 
a pět dcer) se vystěhovala v roce 1908 
ze Slovenska do Ameriky a usídlila se 
v Kalifornii, kde již žily dvě jejich nejstar-
ší dcery. Bratři se začali věnovat výrobě 
hudebních nástrojů jako již před nimi ge-
nerace mistrů houslařů. Ján (John) Do-
pyera (1893 – 1988) tam ve 20. letech 
minulého století vynalezl a zkonstroval 
první rezofonickou kytaru na světě, ce-
lokovovou tzv. Tricone, kterou si nechal 
patentovat v roce 1926. Začala se vyrá-
bět tehdy ještě u firmy National. Násle-
doval její slavný dřevěný model s jedním 
rezonátorem, nazvaný podle loga jejich 
již nové firmy DOpyera BROthers - dob-
ro. Tu si nechal patentovat v řijnu 1929. 
Firmu DOpyera BROthers založil s brat-
ry Emilem a Rudolfem, - Edem a Rudym 
v roce 1929. Sloganem jejich firmy bylo 
„Dobro means good in any language“, 
aneb “ Dobro znamená dobré v každém 
jazyce‘‘.

Každopádně rezofonická kytara se od 
té doby považuje za americký lidový ná-
stroj, je součástí amerického kulturního 
dědictví a v posledních desetiletích je 
také symbolem tzv. unplugged music. 
Zdomácnila především v country, havaj-
ské a bluesové hudbě, ale její jedinečný 
zvuk můžeme slyšet i v jiných hudeb-
ních stylech. Patří tedy k nepočetné 
skupině hudebních nástrojů, u kterých 
známe jejich vynálezce.

Dobrofest, největší a tehdy snad ještě 
jediný rezofonický festival na světě, se 
v Trnavě konával koncem srpna od roku 
1992. Syn Jána Dopyery, John Edward 
Dopyera junior (*1928), stál u zrodu 
Dobrofestu a bývali společně se svou 
manželkou Margaret a sestrou Anne 
Dopyera West v Trnavě vítanými hosty. 
Bohužel nás opustil 14. listopadu 2014.

Na Dobrofest se sjížděli nejslavnější 
dobristé z celého světa. Z těch blue-
grassových například Jerry Douglas, 
Rob Ickes, Mike Auldridge, Ferrel Sto-
we, Tut Taylor, Curtis Burch, Leroy Mac 
Nees, Al Brinkerhoff, Randy Kohrs, Ro-
ger Williams a mnoho dalších. Z těch 
bluesových Bob Brozman – miláček Tr-
navy, Michael Messner, Dave Peabody 
či mistr mnoha stylů Mike Dowling. Fes-
tival trvával skoro týden a po více než 
desetiletí jsem tam patřila k inventáři i 
já. Napsala jsem o tom nesčetné články, 
publikované jak v německy mluvící Ev-
ropě, tak v Americe. 

23. března se v novém trnavském kulturním centru Malý Berlín konal již potřetí 
vzpomínkový koncert pro Johna Dopyeru, vynálezce rezofonické kytary, zvané 
dobro. 

M
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Záhy slovenské město Trnava – pře-
zvané na Dobroland a Dobrofest - znali 
dobristé po celém světě. Dodnes dostá-
vám maily od spousty muzikantů, kteří 
by si tam moc rádi zahráli…

V polovině prvního desetiletí jednadva-
cátého století pomalu ale jistě festival 
začal upadat. Vyměnili se představitelé 
města a zkomplikovala se finanční situ-
ace. Byla jsem tam naposledy, myslím, 
v roce 2006. Poslední ročník řádně zre-
dukovaného, v té době již květnového 
festivalu, se konal v roce 2008. Ten již 
ale s dobrem měl pramálo společného...

Letošní koncert se konal za podpory 
Trnavské hudební společnosti v ne-
dávno otevřeném kulturním středisku 
Malý Berlín. Slavnostní znělka Dobro-
festu - Vítejte v Dobrolandu - Welcome 
in Dobroland zazněla úderem sedmé. 
Peter Bonzo Radvanyi, jeden z býva-
lých pořadatelů nás všechny srdečně 
přivítal. Večerní program zahájilo snad 
nejslavnější slovenské bluesové duo 
Ľuboš Beňa & Bonzo Radvanyi.

Ľuboš Beňa je původně kytarista a 
zpěvák skalické skupiny Trdelník Band. 
Narodil a žije na Záhoří, v rodném kraji 
Johna Dopyery. Koncem 90. let se začal 
pod vlivem zážitků z vystoupení ame-
rických hvězd na trnavském Dobrofestu 
zajímat o rezofonickou gitaru a blues. 
V roce 2001 ho Slovenská bluesová 
společnost vyhlásila za Objev roku a v 
letech 2004 a 2008 mu udělila prestižní 
titul Bluesman roku. Absolvoval studijní 
pobyty přímo v kolébce blues na jihu 
USA. Za poznaním autentického blues 
procestoval státy Mississippi, Louisiana, 
Arkansas, Alabama a Tennessee, kde 

nejenom jako prvý slovenský bluesman 
v historii vystupoval pro místní publi-
kum, ale zúčastnil se i nahrávaní alba 
Needy Time známého bluesového kyta-
risty, zpěváka a muzikologa dr. Davida 
Evanse. Tím pádem je dobře známý jak 
v evropské, tak v americké bluesové 
scéně a zúčastnuje se četných festiva-
lů... Ale nejen on jako sólista, ale i jejich 
duo Beňa a Bonzo jsou často označo-
vání jako nejoblíbenějši bluesové duo a 
v Německu dokonce jako bluesové duo, 
které zní jako celá kapela... Mají v Evro-
pě spousty fanoušků.

S Bonzem nám na dvě rezofonické ky-
tary, malé bicí a foukací harmoniku za-
hráli a zazpívali skladby z jejich nového 
alba „Slovak Blues Projekt“ i pár z jejich 
prvního s názvem „Nemám hlad, ne-
mám smäd“. Luboš nám také předvedl 
vlastnoručně vyrobenou dvojkrkou ky-
taru nazvanou „Stratokanister“, z wehr-
machtového 7,5 litrového kanistru a 
tyčky od koštěte. Zněla fakt výtečně. K 
tomu ho Bonzo ho doprovázel na svou 
druhou celokovovou kytaru, kopii té, 
kterou si nechal John Dopyera patento-
vat v roce 1926 a zazpíval píseň věno-
vanou Johnu Mayerovi. Další skladbu, 
countryovku Hey Doc, věnovali přítom-
nému Williemu Jonesovi. Mně osobně 
se od nich jako vždy líbila nejvíc jejich 
verze No expectation od Rolling Sto-
nes. Takhle výborné jsem je ještě ne-
zažila a obecenstvo se mohlo utleskat.

Pak následovala krátká přestávka a po 
ní se nám představil Andrej Halada, šéf 
občanského sdružení Trnavská hudeb-
ní společnost, a poděkoval za podporu 
městu Trnava i ostatním sponzorům. A 
take Bonzovi a Romanu Áčovi.

M
ALÝ DOBROFEST 2018



28

M
ALÝ DOBROFEST 2018

Pak znovu nastoupil Bonzo a zavzpo-
mínal na starý zlatý multižánrový fes-
tival, kterého se za těch sedmnáct roč-
níků zúčastnilo v minulosti třistajedna-
třicet muzikantů a sólistů z dvaadvaceti 
zemí a čtyř kontinentů. Někteří z nich i 
víckrát, jako třeba Bob Brozman osm-
krát atd.

Moc jsem se těšila na fenomenálního 
kytarového mága, komponistu, multiin-
stru-mentalistu a zpěváka Petera Piťu 
Luhu. Měl původně zahrát společně s 
Henrichem Novákem, jedním z nejlep-
ších evropských dobristů, kterého jistě 
všichni dobře znáte. Ještě v pondělí 
měli společnou zkoušku a nacvičili si 
celý program. V úterý ho ale s vážným 
problémem museli odvést do nemocni-
ce. Tak nezbylo, než mu na dálku po-
přát brzké uzdravení...

Peťko tedy musel začít své vystou-
pení sólově, jen se svou malou kytar-
kou značky The Bone a doprovodnou 
kapelkou, jako vždy skrytou v kufříku. 
Hned mezi prvními zazněla jeho sklad-
ba Malý Dobrofest. Vy, kteří ho již znáte, 
víte, jak s nimi umí čarovat. Jeho hudba 
se nedá popsat, musí se slyšet. Zazněl 
i Let čmeláka od Rimského Korsakova 
a spousta dalších. Pak se k němu přidal 
další z vynikajících slovenských dobris-
tů Milan Benkovič, který bez zkoušení 
důstojně Henricha Nováka zastoupil. 
Však spolu jistě nehráli ani poprvé ani 
naposledy. Bylo vidět, jak si to impro-
vizované hraní spolu užívají. Obrovský 
úspěch měl také Montiho Čardáš. Po-
chopitelně hoši museli přidávat, a tak 
jsme si mohli poslechnout i jeho oblíbe-
nou Cocaine od JJ Caleho. Jako vždy 
byli vynikající.

Po další přestávce jsme si u promíta-
ných diapozitivů zavzpomínali na osob-
nosti Dobrofestu, kteří již mezi námi 
nejsou:

Na prvního slovenského dobristu 
Gustáva Blesčáka, trnavského rodá-
ka, který by se teď v březnu dožil osm-
desáti let. Ti dříve narození si možná 
ještě pamatují na jeho trnavskou kape-
lu Caravell Western, která se umístila 
na předních místech na Portě v letech 
1967 a 1969 v kategorii moderní coun-
try. Do muzikantského nebe se odebral 
v červenci 2012. Gustáv Blesčák byl 
po dva roky výkonným ředitelem Dob-
rofestu a právě s ním začala někdy v 
první polovině devadesátých let moje 
spolupráce s Dobrofestem.

Nezapomenutelný je také dobrista, 
gentleman v sáčku a s nažehlenými 
puky na džínech, který navštívil Dob-
rofest v roce 2000 se svým triem - s 
Jimmy Gaudreau a Richardem Benne-
ttem. Na basu je tehdy doprovázel Švý-
car Markus Fritsche. Byl to pochopitel-
ně legendární Mike Auldridge (*1938), 
jeden ze zakládajících členů mé milo-
vané superskupiny Seldom Scene. I on 
se bohužel 20. prosince 2012 odebral 
do muzikantského nebe - den před svý-
mi 74. narozeninami.

Další vzpomínka patřila fantastickému 
showmanovi, vynikajícímu multiinstru-
mentalis-tovi a zpěvákovi, přezdívané-
mu „Král Dobrofestu“. Nebyl jím nikdo 
jiný, než Bob Brozman, který tento fes-
tival s obrovským úspěchem navštívil 
snad osmkrát. Naše řady opustil v dub-
nu 2013.
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Pochopitelně jsme zavzpomínali také 
na Johna Edwarda Dopyeru, vynález-
cova syna a čestného člena ředitelství 
Dobrofestu, který nás opustil v roce 
2014.Také jsme se dověděli a dokonce 
viděli fotku, že i v Trnavě, stejně jako v 
Dolné Krupé existuje ulica Johna Do-
pyeru...

Jako poslední, ve věku pouhých osma-
padesáti let, se 19. ledna 2015 odebral 
tam nahoru náš kamarád Franta Ja-
vůrek, mandolinista a prezident firmy 
Amistar, která vyrábí rezofonické kyta-
ry. Hrají na ně muzikanti po celé země-
kouli. Ale dosti smutku. 

Trnavské publikum bylo již natěšené na 
zlatý hřeb večera, místní doprovodnou 
kapelu charismatického amerického 
zpěváka, baviče a kytaristy Willieho 
Jonese. Ten Dobrofest poprvé navštívil 
se svou německo-americkou kapelou 
Shady Mix v roce 1999. Tehdy ještě 
hrával na basu. Pak si padl do oka se 
slovenskými muzikanty a od té doby je 
tam pravidelným hostem. Kapelu kolem 
Willieho Briana Jonese tvoří vynikají-
cí kytarista Jozef Strogončík, banjista 
a zpěvák Roman Áč, který je zároven 
vedoucím kapely. Baskytaristu Erika 
Binovského vystřídal krásně zpívající 
Bohdan Suchoň a na bicí zůstává Bra-
ňo Gašpar. Jako zvláštní host si s nimi 
na dobro zahrál vynikající Milan Ben-
kovič, kterého jsme zažili již předtím s 
Peťou Luhou... Následoval opravdový 
ohnostroj jejich temperamentní muzi-
ky. Zazněla směs bluegrassu, country 
i blues. Zahráli nám také pár věcí ze 
svého posledního CD Retrospect, které 

vyšlo v 2016. Andrejovi Haladovi Willie 
věnoval jeho oblíbenou River Road. 
Zazněla i skladba Comin In Paisley ze 
společné dílny Willieho a Jozefa Stro-
gončíka, a spousta jiných. Jedna lepší 
než druhá. Poslední píseň této sesta-
vy měl být známý hit Johnnyho Cashe 
Orange Blossom Special, ale obecen-
stvo si vytleskalo další přídavek. Ale 
to už se k nim přidávali další účinku-
jící muzikanti večera a zazněla píseň 
Sweet Home Alabama, kde si Peťko 
Luha vystřihl své první solo na rezofo-
nickou kytaru. Pak už zazněla hymna 
Dobrofestu Dobro, dobroo, dobrooooo, 
kterou si s nimi zazpíval už celý sál. 
Večer se pomalu chýlil ke konci, ale di-
váci je nechtěli nechat odejít. Tak jsme 
si všichni společně zazpívali Willl The 
Circle Be Unbroken. A pak již přišla na 
řadu ta opravdu poslední, opět s celým 
sálem, Sweet Home Dobrofest ... Na-
posled jsme měli možnost si užít jed-
notlivé muzikanty v jejich sólech.

A tak skončil velký vydařený koncert 
Malý Dobrofest v Malém Berlíně, který 
se pro ten večer proměnil v malý Na-
shville. A to všechno ve městě Trnava, 
které se přezdívá malý Rím .Měla jsem 
velkou radost, že jsem po dlouhé době 
viděla spoustu kamarádů, a také kom-
pletní štáb starého dobrého Dobrofes-
tu. Také jsem je všechny pěkně pohro-
madě vyfotila.

 Doufejme, že tahle tradice vzpomínko-
vých koncertů bude pokračovat. A kdo 
ví, třeba se i najde sponzor na nějakou 
větší akci... Jistě nejenom já bych si to 
moc přála...

Lilka v Bülachu
Zde jsou mé fotky na FB: https://www.facebook.com/lilly.pavlak
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Oslava šedesátin tří brněnských pickerů  
na Musilce 19. 1. 2018
Koncert přišel tak trochu se zpětnou 
platností, skoro po roce od prvních še-
desátin. Ale oslavám ještě zdaleka není 
konec.

Vystoupily na něm tři slavné kapely, 
Svata Kotas Band, Sakrapes a Trapeři 
s Robertem Křestanem. Hlavními jubi-
lanty byli  Svata Kotas, Pavel Páca Pe-
tržela a Pedro Surý.

 Když jsem v prosinci dostala pozvánku 
na tenhle významný koncert, okamžitě 
jsem si přehodila všechny důležité ter-
miny tady ve Svýcarsku z druhé polovi-
ny ledna na začátek února a tím pádem 
si prodloužila povánoční pobyt v Brně. 
Bylo mi zkrátka jasné, že tam přece ne-
můzu chybět. Moc jsem se těšila, ale 
málem to nedopadlo...

Z Kosodreviny  jsem si přivezla nějaký 
hodně zlý bacil, ani mluvit jsem nemoh-
la. Doploužila jsem se tedy k doktoro-
vi, napsal mi antibiotika a stal se zá-
zrak, fakt zabraly. Sice jsem byla slabá 
jak mucha, ale rozhodla se, že třeba i 
s rouškou, ale na koncert musím. Čas-
ně se vydala na autobus směr Mend-
lák, na zastávce dav lidí, ale autobus 
žádnej. Na druhou stranu směrem na 
jedničku už jely čtyři, ale zastávky jsou 
dost daleko od sebe, tak jsem se roz-
hodla čekat. Na Mendláku jsem poslala 
pak sms Davidovi Němečkovi, že určitě 
přijdu, ale později. Na nádraží ale další 
nemilé překvapení. Tabule oznamova-
la, že šalina čtverka má asi 10 minut 
zpožděni a už bylo skoro sedm. Tak 

další sms, že přijdu ještě pozděj a už se 
v duchu loučila se začátkem koncertu. 
Na Musilku jsem doběhla z posledních 
sil a ještě v kabátě dosedla na své mís-
to v první řadě a koncert začal.

Tak jsem o nic nepřišla, díky moc ka-
marádi. 

Pak jsem už coby zdravá a zpátky ve 
Svýcarsku začla psát tento článek a 
ejhle, nemoc mne zkosila znova a ten-
tokrát s takovou silou, že jsem doslova 
padla za vlast a nebyla schopná se ani 
doplazit k počítači. Ted už je mi koneč-
ně trochu líp, tak to snad také se zpět-
nou platností už dopíšu. A tím pádem 
třeba zruším všechno to negativní. 

Kdyby většina těch muzikantú nebyla 
mými dlouholetými kamarády, asi bych 
to hodila za hlavu, po tolika špatných 
znameních. Ale moc by mne to mrzelo. 
Neb mezi nimi je i pár těch, kteří silně 
ovlivnili celou moji budoucnost. Také 
jsem si uvědomila, že jich většinu znám 
již polovinu jejich života. 

Když jsem po dlouhých letech emig-
race koncem osmdesátých let mohla 
konečně začít jezdit do Republiky, tak 
mne Poutníci v té jejich nejslavněší éře, 
uvedli do československé bluegrasso-
vé scény a později mi moc pomohli pře-
stát jedno z nejčernějších období mého 
tehdejšího života. Tímhle bych jim také 
ráda za to poděkovala...

Musilka byla narvaná k prasknutí a 

OSLAVA ŠEDESÁTIN TŘÍ BRNĚNSKÝCH PICKERŮ
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když se na jeviští objevil Savana, který 
nás celým koncertem prováděl, potlesk 
a pískot málem zbořil sál. 

Prohlásil, že je štastný, že v této po-
hnuté době, když se národ dělí na dvě 
poloviny, jedni řikají drahý Miloši a dru-
zí milý Drahoši, se všichni svorně sešli 
na tomto koncertě brněnských legend.

V zápětí za ním se objevila první kape-
la večera, s prvním oslavencem - Svata 
Kotas Band. Psala jsem o nich posled-
ní dobou už několikrát, nechci se moc 
opakovat, tak v krátkosti. Vedle kapel-
níka Svati, banjisty, kytaristy a hlavního 
autora a aranžera hudby kapelu tvoří: 
Tomáš Vojtek, kytarista, zpěvák a au-
tor většiny textů, Jana Vojtková, man-
dolinistka a zpěvačka s nádherným 
hlasem, dobrista Michal Nežerka a na 
basu je doprovází Vladimír Vašek. 

Zahájili nádhernou písní z vlastní dílny 
Land of Endless Joy.Zpívají anglicky i 
česky. K mým oblíbeným patří také pí-
sen Vůně léta a spousta dalších. Jejich 
vytleskaný přidavek byla pro změnu 
tradiční rychlá americká Two Dollar Bill.

Po krátké přestávce nastoupila kapela 
Sakrapes,  s dalším oslavencem, Pav-
lem  Pácou Petrželou.

Kapela vznikla v roce 2004 a založila ji 
pětice zkušených hráčů s mnohaletou 
praxí ve věhlasných brněnských kape-
lách jako Uhlák, Vědro, Poutníci, Ko-
nečná stanice, Smutňáci, Eben, Trape-
ři - první kapela Roberta Křesťana atd.

Zvuk kapely je dán akustickými nástroji 
klasického bluegrassového obsazení, 

čistým vícehlasým vokálem, nechy-
bějícím drivem a pevným rytmickým 
doprovodem. Naposled jsem je zažila 
sice trochu v jiném obsazení. Ale ten-
to večer nám hrála klasická sestava, 
mandolinista a zpěvák Páca, dobris-
ta ve stylu Mike Auldridge a vynikající 
zpěvák Vlastik Smutný, basista Víta 
Zeman, banjista Vašek Vacek. Věkový 
průměr jim trochu narušuje mladý a na-
dějný kytarista a zpěvák Jirka Skryja. 

Sakrapes si pro nás připravili jako pře-
kvapení křest svého nového cédečka 
s názvem Navěky a den, které se Páca 
rozhodl natočit právě k tomutu svému 
lonskému  jubileu.

Pochopitelně nám z něho předvedli ně-
kolik písní. Mě se moc líbila stará coun-
tryovka od Bobbyho Helmse Fraulein, 
kterou nám nádherně zazpíval Vlastik. 
Zazněla i písen Nehledám jinou, kterou 
ještě pro kapelu Vědro otextoval další 
a poslední oslavenec Pedro Surý. Ne-
chyběla ani má od nich nejmilejší Ce-
kaní na léto...Také se mi moc líbí jejich 
česká verze Hobo Song od Petera Ro-
wana, Stary tulák. 

Kmotrem se nestal nikdo jiný, než dal-
ší legenda a Pácúv nejlepší kamarád 
Robert Křestan. Cédečko pokřtil jak 
se sluší a patří metličkami modré trá-
vy smočenými ve svěcené vodě a aby 
toho nebylo málo, posvětil i Pácovu 
hlavu. 

Mimo jiné nás pozvali i na další křest, 
který by měl proběhnout i s hosty, co na 
něm spolupracovali, jako Matyáš Cer-
ný, houslista z Benefitu a Jirkův bratr 
Honza Skryja, na Leitnerce 19. dubna.  

OSLAVA ŠEDESÁTIN TŘÍ BRNĚNSKÝCH PICKERŮ
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No to už já asi nestihnu, ale ti z vás 
co promeškali tento velkolepý koncert 
snad ano.

Zakončili známou písní z repertoáru 
kapely Uhlák s názvem Hovnivál, kte-
rou otextoval Jirka Pařez. 

Nějak jsem si v tom zmatku zapoměla 
to jejich nové cédečko koupit, ale už se 
těším, jak to příště napravím.

Zlatým hřebem večera s stala kape-
la Trapeři, kterou Páca s Robertem 
založili ještě jako dítka školou povin-
ná. Jednou, když Robert v sedmé tří-
dě se spolužákem hráli o přestávce 
Foggy Mountain Breakdown a běžel 
kolem deváťák, který jeho spolužáko-
vi vytrhl kytaru z ruky a s Robertem 
pak skladbu dohrál sám. To byl po-
chopitelně Páca a hned prý nato Ro-
bertovi navrhl, že si založí kapelu. To 
se někdy v roce 1972, 1973 také sta-
lo a Trapeři hrávali až do roku 1979. 
Vypálili na nás bluegrassovou instru-
mentálku, ve které exceloval na fouka-
cí harmoniku Tomáš Buzek. Ten prý s 
nimi tehdy stabilně nehrál, ale sem tam 
zaskakoval. Robert s ním ale prakticky 
vyrůstal. Foukačku střídá s dobrem.

Postupně nám Robert představil i 
ostatní členy kapely. Basista Petr Ped-
ro Surý s nimi sice nezačínal, ale byl 
členem v té nejslavnější éře. Znáte ho 
asi z kapel jako Druhá tráva, Javory, 
Kamelot či BROLN (Brněnský rozhla-
sový orchestr lidových nástrojů) či br-

něnské filharmonie. 

A protože Robert v kapele tehdy hrával 
na banjo a to již dnes nedokáže, přizval 
si na to svého dlouholetého souputníka 
z Poutníků i Druhé trávy, Luboše Ma-
linu. 

Ač sám prý vypadá nejstarší, zdání kla-
me. Jeho to jubileum čeká až na pod-
zim a jejich benjamínka Máču přesně 
za rok.

Robert nám povykládal, jak tehdy hráli 
i několik instrumentálek, ale neb nemě-
li desky tak si ke skladbám vymýšleli 
názvy sami. Třeba Flying Burrito Bre-
akdown od Country Gazette nazval 
Páca, který chodil tehdy na průmyslov-
ku Vlakem do slévarny.

Ten večer jsem slyšeli mnoho jejich 
krásných písniček jako Cínovy vlny, Je 
to tak, Nevěřím atd. Jen mne mrzelo, 
že nezahráli také tu moji nejmilejší, 
Královnu cest. Po písni Pět prázdnejch 
sluncí si pozvali na scénu Svatu Kotase 
a Vaška Vacka a společně s touhle ba-
njovou sekci nám zahráli jejich stěžejní 
Foggy Mountain Breakdown.

Potlesk div nezbořil sál, tak ještě přidali 
se všemi účinkujícími tohoto velkolepé-
ho večera gospel Crying Holly Unto the 
Lord. 

Zase jeden z nádherných koncertů, na 
které se nezapomíná.

Ahoj Lilka se zlou chřipajznou v Búlachu 8. Února 2018
Na mé fotky se můžete podivat na FB: https://www.facebook.com/lilly.pavlak

OSLAVA ŠEDESÁTIN TŘÍ BRNĚNSKÝCH PICKERŮ
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Mike Compton na Banjo Jamboree 2018.
I letos se organizátorům Banjo Jamboree podařilo získat zajímavého hosta se zá-
moří, samozřejmě také díky finanční podpoře ze strany sponzorů. Tentokrát je to 
famózní mandolinista Mike Compton, následující řádky jsou stručnou rekapitulací 
hudební kariéry tohoto neobyčejného muzikanta.

Mandolinista Mike Compton se narodil 
29. února 1956 ve městě Meridian ve 
státě Mississippi. Dlouholetý přítel, ob-
divovatel a žák otce bluegrassu, Billa 
Monroea, dnes patří k nejuznávaněj-
ším interpretům Monroeova stylu hry na 
mandolínu. Zájemci z celého světa dnes 
putují na každoroční Mandolin Camp 
v Nashvillu, kde je Compton a několik 
dalších znalců zasvěcují do hry na man-
dolínu, od úplných základů až po nejta-
jemnější zákoutí Monroeovy hry.    

Desítky let na koncertních šňůrách a 
spolupráce s hudebníky všech žánrů, 
od rockových hvězd, jako Sting, Gregg 
Allman nebo Elvis Costello až po legen-
dy akustické hudby, jako John Hartford, 
Doc Watson, Peter Rowan, Ralph Stan-
ley a David Grisman, to všechno uděla-
lo z Comptona mandolínového mistra a 
jednoho ze zásadních interpretů kořenů 
amerických hudebních stylů.  Mike je 
zároveň bavič, ať už sám nebo se skupi-
nou, ale i zpěvák, aranžér, instrumenta-
lista, skladatel, žádaný sideman a také 
znamenitý pedagog. 

S mandolínou začal Compton jako teen-
ager, když předtím vstřebával blues, sta-
rou country nebo bluegrass, styly typic-
ké pro místo, kde vyrůstal. Jeho děde-
ček byl old-timeový houslista, Compton 
začínal s pozounem, později ale přešel 
na kytaru a pak k mandolíně, na kterou 
hrával se svým bratrancem. Stále víc se 

zajímal o bluegrass a v roce 1975 ko-
nečně potkal na festivalu Bean Blossom 
svůj největší vzor, Billa Monroea. 

Poté, co dokončil své vzdělávání na Me-
ridian Junior College, odstěhoval se do 
Nashvillu a stal se v roce 1977 členem 
skupiny Hubert Davis & Season Tra-
velers. Po čtyřech letech kapelu opus-
til a živil se jako kuchař, tiskař, stále si 
však přivydělával hudbou. V polovině 
osmdesátých let spoluzakládal jednu z 
nejobdivovanějších a nejvlivnějších blu-
egrassových skupin 20. století, kultovní 
Nashville Bluegrass Band. Po nehodě 
autobusu, při které byl zraněn basista 
Mark Hembree, přehodnotil Compton 
svoje priority, opustil hudební byznys 
a přestěhoval se do Catskills, kde pra-
coval jako správce a údržbář. Dál ale 
nahrával s různými umělci a nakonec 
– v polovině devadesátých let – nastou-
pil do John Hartford String Bandu, se 
kterým koncertoval a natočil několik alb. 
V roce 2000 se vrátil do Nashville Blu-
egrass Bandu a kromě toho vystupoval 
jako sólista, případně v duu Compton & 
Newberry nebo s kapelou Helen High-
water Stringband.   

Když producent T. Bone Burnett potře-
boval specialistu na venkovský hudeb-
ní styl pro film O Brother, Where Art 
Thou? a následné turné, byl to právě 
Comptonův jedinečný mandolínový styl, 
který dodal autentický dřevní zvuk filmo-
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vé kapele Soggy Bottom Boys. Album 
s písničkami z filmu získalo následně 
cenu Grammy, prodaly se ho miliony 
výlisků a způsobilo celosvětový revival 
bluegrassu a dalších old–time hudeb-
ních stylů. 

Znalec ručně malovaných hedvábných 
kravat a milovník pánských klobouků 
Mike Compton je svojí nezaměnitelnou 
sólovou i neuvěřitelně hutnou rytmickou 
hrou umělcem, který dokáže bavit divá-
ky všech kategorií, od rockerů a měst-
ských hipsterů až po striktní vyznavače 
americké lidové muziky, country nebo 
bluegrassu.

Z nahrávek připomeňme Comptonovy 
vlastní projekty Mandotasting (2005) 
a Rotten Taters (2011) a čtyři alba s 
Nashville Bluegrass Bandem: Idle Time 
(1986); My Native Home (1985): To 
Be His Child (1987) a 20 Year Blues 
(2004). S John Hartford String Bandem 
natočil alba: Wild Hog in the Red Brush 
(1996); No End of Love (1996); The 
Speed of the Old Long Bow (1998); 

Good Old Boys (1999 – pro mě úplně 
nejmilejší album, které jsem od Harforda 
slyšel a jedna s mých nejoblíbenějších 
nahrávek vůbec); Hamilton Ironworks 
(2001) a Live from Mountain Stage 
(2002). Kromě toho se Mike během své 
obdivuhodné kariéry podílel na vzniku 
další asi sto dvaceti alb a nahrával s ta-
kovými hvězdami, jako: Hazel Dickens, 
Dac Watson, David Grisman, James 
King, Ralph Stanley, David Grier, Butch 
Robins, Mark Schatz, Chris Jones, Ji-
mmy Campbell, Matt Combs, Barry 
&Holly Tashian, Ralph Stanley, David 
Peterson & 1946,Nitty Gritty Dirt Band, 
James MOnroe, Joe Isaacs, Patty Love-
less, Bruce Molsky, Tony Trischka, Willie 
Nelson, Jim Lauderdale, Noam Pikelny, 
Ron Block, Dailey & Vincent a mnoho 
dalších. 

Připomínáme, že kromě sobotního ve-
černího vystoupení bude také možné 
Comptonovi položit otázky na besedě, 
která se uskuteční na hlavním podiu 
v sobotu kolem oběda. Tu si rozhodně 
nenechte ujít.

Z materiálů dostupných na webech připravil Pavel Brandejs.

Milí pořadatelé!
Možná vaší pozornosti uniklo, že BAČR nabízí tzv. pořadatelské členství. Za 500Kč tak 
získáte jednu celou stránku v Bluegrassových listech (termín si určíte sami) a čtyřikrát 
ročně BL do schránky.
BAČR sama pořádá festival Banjo Jamboree, takže víme, že peněz v rozpočtu není ni-
kdy dostatek. Zkuste ale zvážit, jestli členové BAČR nejsou právě Ti, kteří by váš inzerát 
nejen četli, ale nakonec i na festival nebo koncert dorazili. Zkušenosti např. Eurocentra 
v Jablonci n. N. nebo Rosti Čapka s koncerty v pražské Pyramidě jsou veskrze pozitivní.
Děkujeme za podporu našeho jediného tištěného bluegrassového periodika. Věříme, že 
investovaná pětisetkoruna se vyplatí nejen vám, ale celé naší bluegrassové komunitě.

Petr Brandejs, Předseda BAČR
brandejs.banjo@gmail.com, tel.: 777 122 569
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Kalendář akcí
POUTNÍCI
02.06.2018     Mlékojedy, Hřiště, Festival Bluegrass party
08.06.2018     Ostrava, DK města Ostravy, Div. sál
09.06.2018     Chvalkovice, Přírodní amfiteátr, Dálkový pochod Country bál
15.06.2018     Měcholupy, Park Logopedické ZŠ
15.06.2018     Čáslav, Letní kino, Festival Banjo jamboree
16.06.2018     Nové Město na Moravě, Scéna před ZŠ,Městské slavnosti
16.06.2018     Železnice, oslavy výročí založení města
22.06.2018     Pozlovice, Hotel Ogar
23.06.2018     Horní Benešov, Náměstí, Městské slavnosti
23.06.2018     Velký Týnec, Zámecká zahrada, Pivní a gulášové slavnosti
23.06.2018     Hrad Zubštejn, Festival Hradní hraní
30.06.2018     Třebíč, Nádvoří zámku, Svatoprokopská pouť
07.07.2018     Dolní Lomná, Areál Matice slezské, Festival Na pomezí
08.07.2018     Velké Meziříčí, Náměstí, Kulturní léto
12.07.2018     Pozlovice, Hotel Ogar
13.07.2018     Nový Jičín, Zahrada restaurace Nové slunce, Festival Pod kaštany
19.07.2018     Benešov, Masarykovo náměstí, Festival Benešov City Live
20.07.2018     Česká Lípa, Nádvoří hradu Lipý
21.07.2018     Holašovice, Náves, Selské slavnosti
21.07.2018     Zbečno, Kemp Riviéra
21.07.2018     Hradešín, Přírodní areál,10 ročník Hradešínských strun
26.07.2018     Hodonín, Letní scéna
27.07.2018     Opatovce u Tren., Slovensko, Areál Rybníky, Festival Rybníky
28.07.2018     Vilémov, Stadion, Festival Půlení léta
28.07.2018     Radnice, Letní scéna pod Kalvárií, Festival Radnické sedlo
03.08.2018     Přehrada Bystřička, Letní kino, Festival Starý dobrý western
04.08.2018     Šárovcova Lhota, Náves, 500 let obce a Sraz rodáků
04.08.2018     Budyně nad Ohří, Vodní hrad, Festival Budyňský poutník
11.08.2018     Pardubice, Závodiště Velké Pardubické, Festival Friends
11.08.2018     Kohoutov, Horní pódium, Lidový jarmark
11.08.2018     Třinec, Staré město, Jobova buda, Festival Country piknik
12.08.2018     Pozlovice, Hotel Ogar
17.08.2018     Nová Paka, Před KD, Hrubá pouť
18.08.2018     Chlumec u Ústí n. Labem, Přírodní amfiteátr, Festival Chlumecký guláš
18.08.2018     Karlovy Vary, Rolava, Pestré léto na Rolavě
25.08.2018     Kynšperk nad Ohří, Přístaviště, Festival Zamykání Ohře
25.08.2018     Pilníkov u Trutnova, Penzion U Skutilů, Festival Pilníkovský písničkář
01.09.2018     Spišské Vlachy, Slovensko, Areál lesní chaty
08.09.2018     Kouřim, Zámecký park, Sen noci Kouřimské
15.09.2018     Braškov – Valdek, Háj, Festival Valdecký háj
15.09.2018     Lhota u Trutnova, Restaurace Lhoťanka, Festival Setkání

NUDLIČKY
16.06.2018     Banjo jamboree, Čáslav 
30.06.2018     Bluegrass Večer ,Horná  Poruba 
04.08.2018     Bluegrassový podvečer ,Autokemp Tanvald
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BRZDAŘI
11.08.2018     Kutnohorská kocábka ,Kutná Hora
19.09.2018     Koncert ,Praha, restaurace U vodárny
07.11.2018     Koncert ,Praha, restaurace U vodárny

PROFESSIONAL  DE FORMATION
15.06.2018     Čáslav, Banjo Jamboree, festival
07.07.2018     Dolní Lomná, společně s Irenou Budweiserovou festival
21.07.2018     Úštěk, festival
11.08.2018     Sedliště u Starých Hradů, festival
15.09.2018     Lhotka u Trutnova, festival
18.10.2018     České Budějovice, U Váňů

ALBUM 
02.06.2018     CaF Festival, Plasy
02.06.2018     Hašmar country, Lovosice, Osmička
09.06.2018     Country a bluegrass festival, Velichov, Hospoda U Lípy
23.06.2018     Rychnovský rynek, Rychnov u Děčína
23.06.2018     Plovárna, Mšeno, koupaliště
30.06.2018     Festival Hroznětín, Hroznětín
13.07.2018     Koncert Albumu v Jeteli, Country saloon V Jeteli, Ploukonice u Turnova
14.07.2018     Svojanov 2018, Svojanov, hrad
21.07.2018     Festival na konci světa, Kraslice
21.07.2018     Novákfest, Oldřichov u Písku
28.07.2018     Koncert Albumu ve Varech,Karlovy Vary, Areál Rolava

BLUEGRASS BAZAR
02.06.2018     Bluegrass bazar - 20 let a Funny Grass 15 let  - Country club  
            V Jeteli Ploukonice, host Jumper Cables
10.06.2018     Godyho memoriál   

BG CWRKOT
15.06.2018     Čáslav - Banjo Jamboree
21.07.2018     festival Hradešínské struny
04.08.2018     Chlumek - Chlumecký festbál
18.08.2018     Nová Dubnica 
17.11.2018     Vlčkovice Malinkej

BLACKJACK
09.06.2018      Kamenolhotský cep, Kamenná Lhota (Kácov)
16.06. 2018     Banjo Jamboree, Čáslav
14.07.2018      festival Hájek, Mstětice u Maršovic u Benešova u Prahy
04.08.2018      Chlumecký Festbál, Chlumek - Vysočina
11.08.2018      Memoriál Honzy Macáka, Kopidlno
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Servis
• 46. Banjo Jamboree v Čáslavi: 15. - 16. 6. 2018 

• Ondra Kozák už má naplánované bluegrassové dílny od dubna až do listopa-
du. Podrobnosti se dozvíte na www.atamusic.eu. 

• Zpráva z webu skupiny Robert Křesťan a Druhá Tráva: „Jistě jste si všimli, že 
se na postu kytaristy objevil zkušený hudebník Radek Hlávka (JamieMarshall, 
Věra Martinová a další). Nahradil tak Emila Formánka, který aktuálně nastoupil 
do skupiny Pozdní sběr, a my mu samozřejmě moc přejeme, ať se mu daří!“ 

• Vydavatelství G+W z Chebu vydalo knihu Petra Brandejse Jak se dělá blu-
egrass. Dočtete se v ní spoustu informací o tom, jak začít hrát (a neskon-
čit:-), o ozvučení, výslovnosti, natáčení CD, pořádání akcí, fungovaní kapely, 
vokálech, stylovosti a historii žánru, nástrahách číhajících na bluegrassisty a 
spoustě dalších věcí. Vše doplněno fotografiemi a humornými historkami. 

• Ondra Kozák chystá nový podcast pro bluegrassové hudebníky, který bude mít 
formu rozhovorů s osobnostmi českého a slovenského bluegrassu. Více infor-
mací na www.ondrakozak.com a www.atamusic.eu. Jednáme o možnostech 
přepisu rozhovorů do BL. 

• Stipendijní program EBMA pro mladé hudebníky. Evropská bluegrassová aso-
ciace (EBMA) nabízí mladým nadějným hudebníkům pro účast na bluegrasso-
vých dílnách a workshopech v Evropě a USA stipendium, které může pokrýt 
část nebo i celé kurzovné. Podmínkou je věk do 25 let, talentovanost a slibná 
perspektiva k účinkování na hudební scéně v budoucnu. Členství v EBMA není 
podmínkou. Stipendium je nyní možné využít i pro účast na dílnách v ČR.  
Pro více informací a pro registraci do programu kontaktujte předsednictvo 
EBMA: board@ebma.org  
 
Pokud máte problém s angličtinou, rádi vám pomůžeme.  
Pište Ondrovi Kozákovi na mail@atamusic.eu

SERVIS

Milí členové, 
prosíme Vás, nezapomeňte si co nejdříve zaplatit své členství  na rok 2018. Vašich 
dvě stě korun pokrývá náklady nutné na Bluegrassové listy, poštovné, kancelářské 
potřeby a webovou stránku BAČR. Veškerou práci věnujeme zdarma.
Děkujeme Vám za včasnou platbu

Petr Brandejs, předseda
 
P.S. Prosím zkontrolujte, zda náhodou nedlužíte členské příspěvky ještě za rok 2017. 
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SERVIS

Milí čtenáři,
považujeme BAČR za služebníka českého bluegrassu pro jehož rozkvět jsou 
klíčoví jak fanoušci, tak i kapely. Tyto dvě skupiny se v našem žánru samo-
zřejmě často prolínají. Abychom podpořili kolektivní členství kapel (za 500Kč/
rok s více výtisky BL zasílanými na jednu adresu), uvádíme zde jako malou 
reklamu jejich jména a webové stránky.

Petr Brandejs  

Album - www.albumband.cz
Blackjack - www.blackjackband.cz
Bluegrass Cwrkot - www.cwrkot.cz
Blue Hat - www.bluehat.cz
Brzdaři - www.brzdari.cz
Direct - direct.webnode.cz
Grassroad - www.grassroad.cz
Handl - www.handl.wz.cz
Maňána bg band - www.mananaband.cz
Monogram CW - www.monogramcw.cz
Od plotny skok - www.odplotnyskok.estranky.cz
Poutnící - www.poutnici.cz 
Freďáci - www.fredaci.cz



Uzávěrka BG listů č. 3/18
je 15.9.2018. 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 
peníze složenkou na adresu BAČR z.s., Hana 
Hyšplerová, Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo 
převodem na účet: 108596029/0300. Zájemce 
o ostatní typy členství prosíme o kontaktování 
Hanky Hyšplerové (kontakt viz str. 2), která s nimi 
domluví podrobnosti. Můžete si z internetových 
stránek BA stáhnout formulář přihlášky (individuál-
ní nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu a zaslání 
poštou. Přihlášku můžete vyplnit také pomocí na-
šeho on-line formuláře.
Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových 
listech.

© copyright 2018
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:

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

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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