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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,
současným 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 zahraničím 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
        bluegrassový festival v Evropě,
        Banjo Jamboree. 

 »     BA používá databázi členů k zaslání
        pozvánek 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://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 dostávat
        vlastní výtisk BL (všechny výtisky budou
        zasílány na adresu kapelníka) a samozřej
        mě bude mít i všechny další výhody
        vyplývající z členství.

 »     Pro sponzory BA je určen institut
        doživotního členství za 5.000 Kč.

 »     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 stránkav BL / rok
        / na akci), na webu BAČR v dalších
        tiskovinách vydávaných BAČR.

 »     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 emailem zasílat pozvánky
         na akce.
 
 »      Možnost zapůjčení aparatury.
 
 »      Sleva na vstupném na Banjo Jamboree
         a některé další festivaly a akce. 

Zájemci o členství mohou zasílat peníze
převodem nebo složenkou nebo na účet:

 
2801981784/2010,  Fio banka

Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte
svoje jméno příjmení (ev. název kapely)
+ "členství BAČR". Pokud jste noví členové,
pošlete prosím emailem svou adresu na 
petrgartner@tiscali.cz, ať víme, kam posílat
Bluegrassové listy. Případné informace
u členů výboru:

Petr Brandejs 
(předseda a šéfredaktor bluegrassových listů) 
mobil: 777 122 569, 
email: brandejs@seznam.cz.
 

Petr Gärtner 
(databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477, 
email: petrgartner@tiscali.cz
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50. Banjo Jamboree v Čáslavi – 17.  18. 6. 2022. 
Hosté: Casey Driessen (USA) a Red Wine (Itálie) a mnoho 

dalších!
Zapište si do kalendářů!
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Milí členové,

   budoucnost je samozřejmě vždy nejistá, 
ale jsem jako obvykle OO (očkovaný 
optimista ☺), a tak doufám, že se na 
podzim a v zimě na mnoha akcích 
potkáme. Věnujte proto prosím pozor
nost sekci s koncerty, kapely jistě potře
bují a uvítají vaši podporu.

Velkou radost jsme měli z úspěšného 
Banjo Jamboree, já konkrétně hlavně 
z poměrně vysoké divácké účasti a ze 
skutečnosti, že jamsessiony v Čáslavi 
probíhaly na rekordním počtu míst a to 
opravdu s chutí. Doufám, že nám to vy
drží. Díky všem spolupracujícím a podpo
rovatelům!

Jinak už teď pracujeme usilovně na 50. 
ročníku Banjo Jamboree – zapište si ho 
do kalendářů (17.18. 6. 2022)! Plá
nujeme několik věcí, uvidíme, které se 
nám podaří realizovat: sborník s 2CD, 
výstavu o historii tohoto nejstaršího 
bluegrassové festivalu v Evropě. V pro
sinci si budete v BL moci přečíst rozhovor 
se spoluzakladatelem Banjo Jamboree 
Petrem Kuklíkem. Ondra Kozák bude 
zřejmě zastřešovat na začátku příštího 
roku virtuální soutěž kapel, které se do 
programu nedostaly a chtějí o sobě dát 
vědět. Domluvené máme Red Wine 
z Itálie a snad konečně dorazí fantastický

houslista Casey Driessen. Na BJ taky 
zkusíme dát dohromady ansámbl 
z opravdu mladých hudebníků, ať je 
budoucnost našeho žánru nadále zářná!

Tak přeju pevné podzimní zdraví a nervy 
a těším se na viděnou a slyšenou!

Petr Brandejs,
předseda BAČR

                    brandejs.banjo@gmail.com

Slovo předsedy

Dražba banja u příležitosti 50. ročníku Banjo Jamboree

Rosťa Čapek se rozhodl podpořit konání 50. Banjo Jamboree a vyrobí k 
této příležitosti jedinečné banjo, které bude vydraženo ve prospěch 
festivalu. Špičkové pětistrunné banjo z dílny Rosti Čapka bude mít 
speciální vykládání spojené s Banjo Jamboree.  Sledujte Bluegrassové 
listy pro další informace o tomto exkluzivním nástroji a jeho dražbě.
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(Mé festivalové léto 2021 část 1)

Po roce covidového šílenství jsem se 
konečně  natěšená na živou muziku  
opět dostala do Česka. Nebudu se ale 
moc rozepisovat, kvůli nemoci v rodině 
jsem tam moc volného času neměla. Ale 
aspoň se mi po většinu víkendů podařilo 
navštívit několik festivalů.

Nejvíc jsem se těšila na Banjo Jambo
ree, nejstarší bluegrassový festival 
v Evropě, letos již 49. ročník. Již po
dvacáté se konal v letním kině v Čáslavi, 
v nádherném areálu lesoparku Vodranty, 
sousedícím s koupalištěm.

Po loňském chladném, propršeném a 
blátivém festivalu se počasí letos vy
znamenalo. Vedro, modro, trochu jsme 
se sice pekli, protože stínu tam bylo 
minimálně, ale vždy byla možnost se 
zchladit a zaplavat si na koupališti. A pan 
pořadatel Honza Hejčl osobně kropil ha
dicí rozpálené stupínky kina.

Festival nám předvedl to nejlepší, co 
nám tento u nás tak populární hudební 
styl může nabídnout. Zúčastnilo se ho 
dvaadvacet výborných kapel. Připadala 
jsem si chvílemi jako Alenka v říši divů. 
Rok jsem žila jako trosečník na ostrově, 
nikoho neviděla, s nikým nemluvila. 
A najednou spousta kamarádů na kaž
dém kroku.

Páteční program zahájila v šest večer 
tradičně píseň Will the Circle Be Unbro
ken. Letos nám ji předvedla první účin
kující kapela Frýda and Company, 
za vydatné pomoci Petra Brandejse, 
Petra Žižky atd… Tahle zajímavá plzeň
ská kapela kolem zpívající dobristky 
Albíny Petsové se pohybuje na pomezí 

bluegrassu, folku a americké country. 
Hrají skoro akusticky ve složení dobro, 
kytara, housle, banjo a basová kytara a 
dávají tušit vliv kapel jako Nickel Creek, 
Dixie Chick atd. Zajímavá muzika, letos 
jsem je zažila víckrát. ... 

Dalšími v řadě byli kutnohorští Brzdaři, ty 
vám snad ani moc představovat nemu
sím, jedna z mých dlouhodobých srd
cových záležitostí. Vynikající chomu
tovské Album hraje a zpívá také čím dál 
tím líp. Jejich hlavní zpěvák Zoltán 
Pasztor má hlas jak zvon. Legendární 
Petr Kůs nám předvedl další sestavu 
Fámů, kterým se nikdy nedá nic vy
tknout. Temperamentní Nová sekce 
sršela vtipem a slyšela jsem od nich také 
několik krásných nových písníček, 
převážně z pera Tomáše Tichého. Blue
grass Cwrkot trochu pozměnil sestavu, 
zpívá a na kytaru s nimi hraje teď Slávek 
Podhrázký z Blackjacku. A jejich hou
slistu ještě neznám. Páteční program 
zakončil tradičně výborný klasický 
Modrotisk.

Moderovali střídavě Pavel Brandejs a 
Sandy Nosek z Radia Olomouc. Tam si 
také budete mít možnost v pravidelném 
pořadu Na cestě záznam z celého fes
tivalu poslechnout. Následovala spousta 
nočních sejšnů.

Tradičně vždycky jedna kapela nehraje 
bluegrass, aby si od něj obecenstvo tro
chu odpočinulo... Sobotní dopoledne tak 
zahájili bluesmani Ptaszek a Bužma již 
v 10 hodin. Po přestávce nastoupila sku
pina Od plotny skok, hrající  jak si to sa
ma nazvala  ladygrass, tedy dámský 
bluegrass. Děvčata prostě umíííííí.

 

49. ročník festivalu Banjo Jamboree Čáslav
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A pak už to šlo ráz naráz: vynikající 
moderní Jumper Cables, tradiční Log, 
moji oblíbenci BlueRej s nádhernými 
vokály, které snad ještě překonal ná
sledující pražský Abalone, u jejichž zpě
vu mi někdy z té krásy až naskakuje 
husí kůže. Dřevěná tráva kolem Klo
bouka  další klasika, slovenská stálice 
Blueland s Ralphem Schutem... A odpo
lední část zakončil vynikající Blackjack.

Loni se poprvé v dějinách festivalu tra
diční focení banjistů nekonalo, protože 
v tom nečasu se drahé nástroje zkrátka 
předvádět nedaly.  Ale letos se opravdu 
vydařilo. Zúčastnilo se ho hrdých osma
dvacet hráčů.

Následovala hvězdná lahůdka Zenkl a 
Kozák  band. Multiinstrumentalisté Radim 
Zenkl a Ondra Kozák předvedli celé 
spektrum svého umu. A stálo to za to. 
Vystřídali skladby z vlastní tvorby, blue
grassové, keltské a world music, tradi
cionály, kombinace strunných, smyč
cových i dechových nástrojů. Jména 
jejich dvou spoluhráčů si už bohužel ne
pamatuji.

Blížilo se festivalové finále a následovala 
bombastická kapela Milkeaters, jejichž 
banjista David Benda se před nedávnem 
zúčastnil  World Virtual Bluegrass Banjo 
Contest, soutěže o nejlepšího banjistu, 
kam se přihlásili mimo jiné pouze dva 
neameričané. A světe zboř se: David 
získal titul mistra světa pětistrunného 
banja. Gratulujeme!!! Jejich muzika všem 
řádně rozproudila krev.

Obecenstvo se trošku zklidnilo u výbor
ných Poutníků, kde měl pro změnu pre
miéru Petr Vošta (místo Petra Mečiara). 
Sunny Side se tentokrát víc soustředili 
na hraní než na show, a byli jako vždy 
perfektní. Professional Deformation nám 
předvedli svou jedinečnou muziku. 

Vloni vyměnili basistu; ten nový se jme
nuje Karel Waska. Jako poslední avi
zovaný zahraniční host, rakouská kapela 
Nugget, je vskutku mezinárodní. Její čle
nové pocházejí ze čtyř států, jediný 
opravdovský Vídeňák je Helmut Mitte
regger. Jeho žena Katka je původem 
z Bratislavy, Jarda Jahoda z Prahy. 
Nejnovějším členem se stal Holanďan 
Ralph Schut. A opět následovalo spou
sta nočních sejšnů…

Banjo Jamboree 2021 opravdu nemělo 
chybu. Počasí, vynikající muzika i zvuk, 
výborné obecenstvo a dobré občer
stvení. Nezbývá než poděkovat Honzovi 
Hejčlovi a české Bluegrassové asociaci, 
moderátorům Brandymu i Sandy Nos
kovi, týmu Radia Olomouc za nahrávky 
a všem těm pomocníkům, kteří se za
sloužili o zdárný průběh tohoto festivalu. 

Zahraničních diváků bylo kvůli covido
vým opatřením letos jen pár. Jako vždy 
nezklamal Big Herbert Schildhammer s 
manželkou Heidi a v pátek se zúčastnil 
i bývalý vydavatel německé Bluegrass 
Buhne, legendární Eberhard Finke 
s manželkou Monikou. Eberhard je bo
hužel už léta těžce nemocný, tak kvůli 
vedru nepřišli i v sobotu…

Všichni se těšíme na příští jubilejní 50. 
ročník. Organizátoři hledají na tu slávu 
další ochotné šikovné mladé pomocníky. 
Tak se nezapomeňte přihlásit.

                                Ahoj Lilka,
       v Bülachu, 15. srpna 2021

Na spoustu fotek se můžete podívat na 
mém FB profilu

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10223026681809158&type=3
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Tomáš Hrubý napsal o tvém bratrovi, 
když recenzoval jeho knihu Jak se 
dělá banjo, že jeho sloh je lehký, 
vtipný, inteligentní. Já jsem načetla 
tvoje rozhovory v Bluegrassových lis
tech v posledních šesti letech a mys
lím si, že máš taky takový sloh. Tak 
jsem se chtěla zeptat, jak jste na tom 
v rodině? Jsou to geny? Kde se ve 
vás to psaní vzalo? 

Tento lehký vtipný sloh se můj mladší 
bratr naučil ode mne, to je samozřejmá 
věc [smích]. Jinak to myslím v rodině 
nemáme. Ale děda z tátovy strany byl 
učitel a byl to takový – jak se říká – 
písmák – a bezvadně vyprávěl. A zřejmě 
něco podobného byl, jak vyplývá ze 
vzpomínek, jeho táta. Můj druhý děde
ček byl člověk prakticky bez vzdělání, 
celý život tvrdě pracoval, nicméně taky 
moc pěkně vyprávěl. Takže myslím, že 
publicisty v rodině nemáme, ale že jsme 
užvanění, to jsme. A myslím si, že to 
vzniká mimo jiné tím, že se hodně čte. 
Já čtu od nejmenšího malička… když 
tebou proteče tolik knih… tak to je asi 
kvůli tomu.

Vidím tady u vás v obýváku jednu 
celou stěnu odshora až dolů oblo
ženou knihami, ale v protějším rohu 
stojí kontrabas. A ty prý ještě hraješ 

na harmoniku heligonku, na claw
hammer banjo a taky jsi prý hrál na 
elektrickou baskytaru. Jak ses k tomu 
dostal? 

Na baskytaru jsem hrál jen jednou 
v životě, jsou z toho fotky, který jsi asi 
viděla. Byly to úplné začátky a já ještě 
tenkrát neměl kontrabas, na zkouškách 
jsem basoval na akustickou kytaru. Na 
první vystoupení, o Vánocích 1984, jsem 
si od spolužáka, rockera Radka „Bédy“ 
Hejcmana půjčil baskytaru a kombo, ale 
hned vzápětí jsem si koupil kontrabas a 
u něho už zůstal. Jinak proti baskytaře 
nic nemám, ale bluegrass mi připadne 
jako ryze akustická záležitost, tak k 
použití elektrického nástroje nevidím 
důvod, snad kromě snazšího transportu. 
Clawhammerové banjo jsem jeden čas 
dost hrál, dokonce jsem pěkný open
back dostal jako svatební dar. Ale už 
jsem ho dlouho nevytáhl, času je málo, 
tak nevím, jak by mi to šlo. Navíc u 
clawhammeru se musí zpívat, a to je 
moje slabá stránka. 

Chodil jsi do hudebky?

Do hudebky jsem nikdy nechodil, ne
mám moc dobrý hudební sluch, tak mě 
tam nevzali. První můj nástroj byla heli
gonka, na kterou mě učil děda. 

Rozhovor s Pavlem Brandejsem
Tak dlouho čtu jeho rozhovory s muzikanty v Bluegrassových listech, až jsem si 
řekla, že je načase také vyzpovídat jeho. Roku 1989 spoluzakládal skupinu 
Bluegrass Cwrkot a dodnes v ní hraje. Přes dvacet let pomáhá s existencí a chodem 
Banjo jamboree – na pódiu jako jeden z moderátorů, mimo ně jako dramaturg. Od 
roku 2007 je v předsednictvu Bluegrassové asociace. Učí hru na kontrabas na 
bluegrassových dílnách. S kapelou natočili sedm cédéček, projeli kus Evropy a 
kromě jiného získali třikrát cenu diváků na holandském festivalu ve Voorthuizenu. 
Dvakrát se podíval do USA. Abych se dozvěděla víc než jen strohá fakta, vydala 
jsem se za Pavlem Brandejsem osobně do Králík, kde žije a pracuje. Nutně přišla řeč 
i na jeho bratra Petra a já jsem si konečně ujasnila, který z nich dvou je starší. 
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On na ni hrál a zpíval a mně se to hodně 
líbilo. Když mi bylo nějakých 13 14 roků, 
tak jsem ho chodil poslouchat, jak si 
hraje sám pro radost doma u stolu a 
naučil jsem se to taky. Dodnes si rád 
zahraju, heligonky mám doma tři, včetně 
té dědovy stoleté. Pak nastalo období, 
kdy nám s bratrem bylo 1415, kdy 
všichni hrají na kytaru…

Na kytaru taky hraješ?
 
Hraju, to jsou trochu silná slova, jestli na 
něco trochu umím hrát, tak je to 
kontrabas. Na kytaru jsme hráli brácha a 
já a druzí dva bráchové, kluci Týfovi, 
kteří bydleli ve stejné ulici. A pak bylo 
potřeba, aby všichni čtyři nehráli na 
kytaru, to je příběh mnoha začínajících 
kapel. Tak jsem šel a koupil jsem si 
banjo. Od Pepy Zavřela z náchodské 
country kapely Kamion, Marmu za 500 
korun. Prodal mi ho i se školou od Marko 
Čermáka. S tím jsem přišel domů a zjistil 
jsem, že G se ani nijak nedrží a řekl 

jsem: Do čtrnácti dnů hraju na banjo. Měl 
jsem ho asi tři měsíce a furt jsem nehrál 
jako Marko Čermák [smích], tak se mi 
nástroj znelíbil a brácha ho ode mne za 
pětistovku koupil. A já jsem šel a koupil 
jsem si za tu pětistovku od téhož Pepy 
Zavřela kontrabas. A tím jsme měli 
kapelu – banjo, basa a dvě kytary.

To byli ti Bukanýři?

Přesně tak. Bukanýři proto, že jsme pa
třili k vodáckému oddílu Albatros, takoví 
skrytí vodní skauti, v Novém Městě nad 
Metují. Admirálovi Bagheerovi jsme letos 
v létě hráli na pohřbu, zemřel v po
žehnaném věku 90 let. Muziku v oddíle 
velmi podporoval a ovlivnil tak život 
mnoha z nás.
 
Takže do hudebky jsi nikdy nechodil? 
Že tady vidím noty.

Nikdy, jsem úplný samouk a noty jsem 
se naučil taky sám. Když jsem pak ještě 

Bukanýři v roce 1984, L–P: Pavel Brandejs, Láďa Týfa, Petr Brandejs, Zdeněk Pátek, Petr Týfa
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před revolucí musel dělat kapelnické 
zkoušky, už jsem je uměl. To je na 
dlouhé vyprávění, naše letité téma u piva 
a u fajfky, když se mluví o tom, jestli mají 
děti chodit do LŠU nebo ne. A mimo
chodem, ani brácha nechodil nikdy do 
hudebky.

A teď píše školy hry na nástroj!

Toho zachránila pro muziku máma. Ni
kdy na to nezapomenu, když k nám 
přišel ředitel tehdejší hudební školy v 
Novém Městě. Máma za ním byla, jestli 
by nevzal bráchu do hudebky. A on říká: 
Tak mně ho ukažte, na co by chtěl hrát? 
 Na kytaru.  Ukaž mi zuby.  To bylo 
jako obchod s koňmi… Brácha mu uká
zal zuby a on říká: Bude hrát trumpetu, 
má dobrý zuby. A máma říkala: Ne, ne, 
on chce hrát na kytaru. A on: Ale my 
potřebujeme trumpetistu. Ale máma si 
zaplaťpámbu trvala na svým a říkala: 
Buď na kytaru, nebo nic. A on řekl: Nic. 
Takže brácha do hudebky nešel. Máma 
mu pak platila soukromé hodiny u 
jednoho kytaristy v Novém Městě. Mys
lím, že ho to zachránilo, aby neskončil 
jako většina mých kamarádů, kteří prošli 
hudebkou, a pak už nikdy na nic nehráli.

Kolegy muzikanty by asi zajímalo, na 
jaký dnes hraješ nástroj a jakým 
strunám dáváš přednost.

Já hraju pořád na tu starou basu, kterou 
jsem kdysi koupil. Je to překližka z Cre
mony Luby, zhruba 50 let stará, tříčtvrt
ka. Mám tyhle basy moc rád, když je 
dobrý kus, tak mají bezva zvuk, rychlý 
ozev při hraní prsty a vydrží všechno. To 
je důležité; basa se mnou sjela všechny 
české řeky, trávila zimu na střeše auta 
cestou na country bály a tak podobně. 
Poslední léta hraju kombinaci strun G a 
D nylon, A a E ocelový Saturny. Stejnou 
kombinaci nylon + ocel jsem viděl třeba 

u Toma Graye nebo Marshalla Wilborna, 
když tu byli. S kontrabasem je problém, 
že mu nesednou každé struny, koupíš 
něco drahého a ono to nehraje. To se mi 
stalo několikrát, je to trochu alchymie.

Když Míša Hromčík recenzoval vaši 
poslední desku s Bluegrass Cwrko
tem [A Better Way, 2017], tak se mu 
líbila písnička, kterou já znám od 
Jacka Tottlea, If You’ve Got the Mo
ney. Psal tam, že si opakovaně pou
štěl basové sólo a zjistil, že kapela je 
v latinských polyrytmech mnohem dál 
než on. Jak jste k tomu přišli?

Myslím, že si z nás dělal trochu legraci. 
Já už si to sólo nepamatuju, ale asi jsem 
tam zkoušel, po vzoru svých idolů, něco 
v tomhle stylu. A Míša, se svým zname
nitým rytmickým cítěním, odhalil nedo
statky, které vtipně okomentoval.
 
Zkus začít od svých basových vzorů.

No tak to bude na dlouho. Když si vezmu 
ty bluegrassové, jsou to velcí basisti od 
Flatta se Scruggsem. Nejradši jsem měl 
Jakea Tullocka, jak hrál, zpíval, jak dělal 
na pódiu legraci. S Flattem a Scruggsem 
hrál a nahrával Bob Moore, autor geni
álního basového doprovodu k country 
hitu King of the Road, brilantní studiový 
nashvillský basák. A další nashvillský 
studiový basista Joe Zinkan, Junior 
Huskey, jeho syn Roy Huskey Junior, 
John Palmer, který hrával s Renem a 
Smileym. Ed Ferris – basista od Country 
Gentlemen, pak Tom Gray – toho jsem 
měl tu čest i několikrát potkat. A trošku 
občas zabrousím do staršího jazzu, 
takoví ti neworleánští basisti jako Slow 
Drag, tak se mu říkalo [Alcide Pavage
au], z těch novějších Milt Hinton nebo 
Willie Dixon. A samozřejmě taky basisti 
ze staré country a rockabilly, Bill Black 
od Elvise Presleyho, z mladších Joe 
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Fick, Kevin Smith, Rodrigo Mantovani 
nebo třeba Scott Owen. Těch jmen je 
spousta, zájemcům doporučuju na 
YouTube stránky Slapstream, které 
provozuje Djordje Stijepovic. Dělá tam 
rozhovory se známými kolegy kontraba
sisty, už jich tam je přes padesát a dá se 
tam leccos dozvědět i okoukat. Obecně 
ale ve všech žánrech, které poslouchám, 
dávám přednost otcům zakladatelům a 
jejich basistům.
 
Učíš hru na kontrabas na bluegras
sových dílnách. Matně si tě vybavuji 
jako frekventanta na legendární jarní 
bluegrassové dílně na Rýchorách 
v roce 1991. Učit jsi potom začal na 
dílnách u svého bratra Petra v Malých 
Svatoňovicích?
 
Na dílnu na Rýchorách mám strašlivou 
vzpomínku, dovláčet se s basou na tu 
velehoru, v sobotu dolů na vystoupení a 
pak zase zpátky, to byl pro mě, 
celoživotního zarytého nesportovce, vý
kon za hranicemi možností. Zase jsem si 
ale večer zahrál s legendárním Blanke
tem, chyběl jim basista. Dlouho jsem se 
fotkou s nimi chlubil. První dílna, na 
které jsem učil, byla předchůdkyně té 
svatoňovické. Dělal ji tenkrát ten Pepa 
Zavřel, od kterého jsme měli banjo a 
basu a taky myslím dvanáctistrunnou 
kytaru. Bylo to u Červeného Kostelce na 
rybníku Broďáku, někdy v druhé půlce 
devadesátých let. Pak se dílna přesunu
la do Svatoňovic. Od té doby jsem učil 
na desítkách dílen, nejenom tam, i jinde.
 
Taky v zahraničí, že? V Norsku …

I v zahraničí, to je pravda, což mimořád
ně nemám rád, protože oni v zahraničí 
většinou špatně mluví česky [smích]. 

Jaký typ žáků máš, co je učíš, co po
třebují?

Těch basistů na dílně obvykle není tolik, 
co banjistů nebo kytaristů. To znamená, 
že je nejde rozdělit na začátečníky a 
středně pokročilé, jako u kytaristů. Já 
mám obvykle ve třídě 510 lidí: od těch, 
co na basu nikdy nehráli, včera si ji 
půjčili od souseda, až po lidi, kteří hrají v 
nějaké kapele už dvacet let. A to je 
samozřejmě trochu problém. S těmi 
prvními musíš začít úplně od začátku, 
říkat jim, které struny vlastně na base 
jsou a jak se co hraje. A ti, co hrají v 
nějaké kapele dvacet let, nebo i čtyřicet 
let, tak ti většinou mají nějaké strašné 
zlozvyky, které se hrozně obtížně od
straňují. Zažil jsem několikrát, že žáci 
málem přestali hrát kvůli tomu, že měli 
začít dělat něco jiného, než třicet let 
dělají… já vždycky říkám: Než tohle, tak 
to hrajte jako doteďka, hlavně hrajte, to 
je zásadní. Na dílnách se na začátku 
snažím probrat tu povšechnou teorii, 
opakování matka moudrosti. A pak mám 
připravené skladby, ukážu, jak se čte 
tabulatura a potom učím na různých 
úrovních tutéž skladbu. Pro úplného za
čátečníka – jak se střídají tři akordy. Pak 
pro trošku pokročilejšího, to zkoušíme 
basové běhy nebo rozložené akordy. A 
pro ty ještě pokročilejší tam mám udě
laná sóla, a ještě je mám rozdělená pro 
úplného začátečníka, pro středně pokro
čilého a pro někoho, kdo chce třeba 
slapovat. Děláme prostě jednu skladbu 
na různých úrovních. Nedovedu si dobře 
představit, jak bych to měl jinak dělat.

Co jsi se jako basista a kapelník 
naučil od amerických muzikantů? 
Slyšela jsem, že sis pěkně zahrál na 
svatbě Rosti Čapka…

Já se od amerických muzikantů učím 
pořád, vždycky jsem se držel hesla, že 
lépe je od kováře než od kováříčka, a tak 
jsou američtí (nejen) bluegrassoví mistři 
mými vzory. 
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Na Rosťově svatbě jsem se ocitl na 
pódiu se hvězdami jako Peter Rowan, 
Sierra Hull, Ned Luberecki, Tren Hensley 
nebo Greg Cahill. Původně jsem jen 
půjčoval basu Petru Mečiarovi, který 
s nimi vystupoval. Pak musel odjet, a 
když jsem basu zpod podia odnášel, kývl 
na mě Cahill, že lepší by to bylo s basou, 
tak jsem tam vylezl a chvíli jim to kazil. 
Na celé akci mě hlavně fascinovalo, jaké 
hvězdy přijely Ivě s Rosťou na svatbu. 
Oni odvádějí pro muziku hrozný kus 
práce, moje hraní tam byla ale jen 
taková legrace. Měl jsem možnost hrát 
třeba v doprovodné kapele Chrise 
Jonese v Norsku, se Sue Thompson ve 
Francii a v Holandsku. Největší škola ale 
byly šňůry v Norsku se duem Barry & 

Holly Tashian, ještě s námi jezdil Michal 
„Bajo“ Barok. 

Jaké to bylo?

Nezapomenutelná zkušenost, zkouše
ním počínaje, přes vystoupení, cesto
vání, všechno. Tashianovi zpívali úžasné 
dvojhlasy. Zase jsem si uvědomil, jak je 
zpěv důležitý a dobří zpěváci nenahra
ditelní. Holly hrála solidní doprovodnou 
kytaru a on bezvadná, velmi nápaditá 
sóla. Většinou jsme dělali jejich vlastní 
materiál, moc hezké písničky. Přesně 
věděli, co od té muziky chtějí a jak má 
znít. Začali jsme třeba na zkoušce 
takovou swingovku, tak jsem hrál 
walking bass na všechny doby. 

BG Cwrkot v roce 1989, LP: Petr Brandejs, Vráťa Stára, Pavel Brandejs, Honza Lžíčař
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Barry to zastavil a říká: Moc hezká basa, 
ale prosím, hraj jen první a třetí dobu. 
Pak přišlo sólo na mandolínu, Bajo začal 
lítat po hmatníku, Barry to zase zastavil 
a povídá, skvělá mandolína, ale já bych 
potřeboval, abys držel melodii.

Pojďme se chvilku bavit o jazyku, kte
rý k bluegrassu patří, o angličtině.

Já jsem se nejdřív učil němčinu. Ta se mi 
teď hodí, když hledám v archivech infor
mace o historii hornictví mého rodného 
kraje, což je můj velký koníček. K angli
čtině jsem se dostal přes kapelu. Chodil 
jsem do různých kurzů, domluvím se 
blbě, špatně rozumím, ale snažím se 
číst. Číst anglicky mne vlastně naučil 
Honza Máca. Poradil, že se nemám 
zadrhávat na neznámých slovíčkách, že 
mám jít po významu textu. To dělám. 
Stane se mi často, že třeba článek 
v Bluegrass Unlimited je nesrozumitelný, 

psaný příliš sofistikovanou angličtinou, 
tak ho prostě odložím. Ale teď čtu živo
topis Billa Monroea od Toma Ewinga, a 
to je lahoda, krásně napsané.

S Bluegrass Cwrkotem zpíváte jen 
anglicky. Já vím, že jste zaměřeni 
na tradiční bluegrass, ale neuvažovali 
jste někdy i o češtině?

Na začátku, ještě jako Bukanýři, jsme 
zpívali česky. Hráli jsme směs všeho, 
od Zelenáčů přes Hop trop a Bronto
saury, líbily se nám texty českobudě
jovických Bobrů, ale taky třeba Stopa 
Pardubice, moje srdeční záležitost byli 
vždycky bratři Ryvolové. Pak jsme se 
seznámili s Milanem Leppeltem a Jirkou 
Kobrem z polické kapely Country Style. 
Začali nás zásobovat bluegrassem, a to 
se nám s bratrem líbilo. V létě 1989 jsme 
se potkali s Hombrem [Jan Lžičař] a 
domluvili jsme se na spolupráci. 

BG Cwrkot na BJ 2021, LP: Marek Macák, Jirka Loun, Petr Brandejs, Sláva Podráský, Pavel Brandejs
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Hombre uměl několik písniček anglicky, 
navíc hrál solidní bluegrassovou kytaru. 
Pak od nás na čas odešel… vlastně 
jsme se neshodli na tom, jak často je 
potřeba cvičit. Zlanařili jsme Milan 
Leppelta, Country Style byl už rozpadlý. 
Vždycky jsem si strašně cenil toho, že 
on, jako banjista, šel k nám hrát na 
kytaru. Na banjo chtěl hrát brácha Petr. 
Tenkrát jsme se definitivně proměnili 
v anglicky zpívající bluegrassové těleso. 
V kapele jsme se radili a rozhodli jsme 
se, že budeme zpívat jen anglicky, že se 
nám to líbí, že angličtina k naší hudbě 
patří. Zdá se nám, že angličtina nám s 
tou naší muzikou lépe funguje. Ale 
nemám nic proti dobrým českým textům. 
Miluju písničky Skunka [Mirek Jaroš]. A 
mimochodem, Milan Leppelt napsal 
desítky nebo možná stovky českých 
textů. Je potřeba si uvědomit, že v 
některé bluegrassové texty, i v angličti
ně, jsou strašně blbé. Lépe řečeno, jsou 
jednoduché, mají ale své kouzlo a musí 
se přebásnit. A to dokáže málokdo. Když 
se vrátím k tomu, co děda hrál na heli
gonku, ty texty taky nejsou žádná vele
díla, ale mám je dodneška rád a srdíčko 
mi u toho plesá. Navíc historie i poetika 
je jiná, oni mají svou občanskou válku, 
my svoje pradědy na Piavě. Ale když se 
podíváš na film Revue pro banjo, to je 
film z roku 1963 (!), tady nějaké podhou
bí prostě bylo a myslím, že se leckomu 
dařilo tu americkou poetiku přetvořit tak 
skvěle, že to působilo autenticky, a při
tom zcela přirozeně. Však u toho na za
čátku taky stáli takoví mistři pera, jako 
Josef Hiršal nebo Josef Škvorecký.
 
Vraťme se ještě ke Skunkovi. Rodák 
ze Dvora Králová nad Labem, psal 
texty pro východočeskou skupinu 
Wostruha, později se rozšířily mezi 
trampy. Nedávno je zpopularizovali 
bratři Malinovi.

Já ho považuji za jednoho z nejlepších 
country textařů, jací kdy byli. Teď jsme si 
udělali do důchodu kapelu, která hraje 
směs blues, rockabilly a country, zpívá
me jenom jeho texty. Hrajeme v té se
stavě, co jsme kdysi začínali – kluci 
Týfovi, Láďa doprovodná a Petr elek
trická kytara, oba výborně zpívají, já 
mlátím do basy a brácha na elektrické 
banjo. Hrajeme asi rok nebo dva, úplně 
začínáme. Říkáme si Red Necky [red
necks], lehká slovní hříčka. Od Skunka 
zkoušíme hrát všechno, co se dá sehnat 
a hledáme taky originály těch skladeb. O 
Skunkovi je známo, že s melodiemi 
zacházel poněkud svévolně, takže se 
snažíme dohledat původní melodie a ty 
texty na to napasovat. Nedávno jsme 
hráli na jednom festiválku a přišel za 
námi takový starý pán a říkal: Já jsem se 
Skunkem vyrůstal, my jsme spolu chodili 
do třídy. Já jsem tak rád, že slyším ty 
jeho písničky tak, jak jsou ty originály, 
protože on všechno zpíval na jednu 
melodii. A teď jsem slyšel, jak to je. – 
Proto jsem chtěl Skunka zmínit jako 
svou inspiraci. A když slyším o dobrých 
českých textech, tak myslím na Skunka. 
Ne všechny, to nemá žádný textař, ale 
některé jsou úžasné perly. Jsou samo
zřejmě ale i další, kteří mě vždycky brali 
za srdce: Honza Vyčítal, starý COP, 
Blanket, Honza Bican, Ryvolové, Jirka 
Petera z Nadorazu a Jaroslav Velínský. 

Ke skupině Bluegrass Cwrkot (a též 
k Red Neckám, řekla bych) patří 
i pódiové show, trocha toho divadla, 
kostýmy, vtipy, zábava. To ostatně 
vysoce hodnotil u amerických blue
grassových kapel historik Neil Rosen
berg. Jaký humor je ti blízký?

Měli jsme doma desky s živými pořady 
Suchého a Šlitra a Šimka s Grossma
nem ze Semaforu, na tom jsem vyrůstal, 
skvělý humor, písničky, texty, muzika. 
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Jana Wericha, jeho podání Švejka je 
geniální. Někdy v patnácti jsem objevil 
Cimrmany, dodneška je rád poslouchám. 
Vždycky jsem měl pocit, že muzika na 
pódiu by měla být zároveň trochu 
kabaret. Kamenné tváře předvádějící 
brilantní sóla nebo zpěváci dramaticky 
vyzpívávající své existenciální problémy, 
to mě nikdy nebralo. Ale někoho to bere, 
holt umění je obecně tajemství, ne 
vždycky funguje chemie mezi poslucha
čem a muzikantem. Proto se snažím 
říkat: Mně se líbí – a ne: Nejlepší je… 
Chci – samozřejmě v rámci mantinelů 
daných žánrem – být trochu i bavič, 
nakonec bluegrassoví průkopníci to 
nedělali jinak. Ale všeho s mírou, není 
myslím dobré to přehánět. To, že nehra
jeme v žabkách a kraťasech, je spíš 
dané tím, že nám to připadne trochu jako 
neúcta k posluchačům i k té muzice. 

Tvoje hudební historie má i jednu 
pražskou kapitolu. Jak ses dostal 
ke skupině E. G. Revival?

Někdy v roce 1993 nebo 1994 jsem se 
přestěhoval do Prahy za svou budoucí 
ženou Kateřinou. Ke kapele E. G. Re
vival jsem se dostal možná přes bráchu, 
který v té době v Praze byl. Čerstvě jsem 
se seznámil s Ondrou Holoubkem, který 
hledal basistu. Ondra mne dovedl do 
tehdejší dílny Rosti Čapka v Praze na 
Smíchově, v takovém sklepě. Ondra tam 
dlabal svoje nástroje a Rosťa taky. Tam 
na mne tenkrát čekal Zbyněk Podskal
ský a Ivo Drbohlav, no a Ondra. Zahráli 
jsme si asi tři skladby a kluci mě vzali. 
Tak jsem se stal členem skupiny E. G. 
Revival. V té kapele jsem byl hrozně rád, 
protože hrála muziku, která se mi líbila. 
Ivo Drbohlav mluvil perfektně anglicky, 
takže jsme dělali ´Flatt and Scruggs show
´, tři až čtyři věci. Vedle Ivoše (kytara), 
Zbyňka (banjo) a Ondry (dobro) tam byl 
ještě Berťas – Vašek Novotný, ten hrál 

na mandolínu. Pak v kapele došlo ke 
změně a na banjo začal hrát můj brácha 
a na housle s námi hrával Honza Máca. 
A to byla úžasná sestava, z toho jsem 
byl nejnadšenější. Dokonce jsme myslím 
natočili jedno nebo dvě cédéčka z něja
kého živáku. Jenomže jsme se po něko
lika letech stěhovali s Kateřinou z Prahy 
na venkov a nebylo v mých silách hrát s 
kapelou a dojíždět z Králík do Prahy.

Když už jsi zmínil Ivo Drbohlava, ne
vzpomínáš si na zakládání Bluegras
sové asociace v roce 1995? Ivo byl u 
začátků.

Myslím, že jsem to zakládání asociace v 
Praze zažil… ale nejsem členem od za
čátku, trpím oblíbenou českou paranoiou 
ze všech organizací. Potom jsem mohut
ně kritizoval to, co asociace dělá. A 
dopadlo to jako vždycky, když dlouho 
něco kritizuješ, nakonec ti nezbude než 
ukázat, jak to dělat. Začal jsem psát 
do Bluegrassových listů, zvolili mne do 
předsednictva asociace… Je s tím spo
jena hlavně práce, což by mi zase tak 
nevadilo, protože mě to baví, takže to za 
práci ani nepovažuju. Teď už naštěstí 
pominula taková ta nepříjemná nevra
živost vůči asociaci, zdá se mi. Myslím, 
že to bylo z malicherných důvodů. I kdy
by ta asociace ničemu v bluegrassu u 
nás nepomohla, tak mu snad neškodila. 
Mám pocit, že ty až nenávistné reakce, 
které jsme zažívali celá léta, byly pře
hnané.

„Cílem BA ČR je, aby se bluegrassu 
dařilo v ČR co nejlépe, aby se rozvíjel, 
byl v kontaktu se zahraničím.“ To 
cituji ze stanov.

Nemůže to být jen asociace pro asociaci, 
jen aby byla. To je myslím problém všech 
evropských asociací, udělaly se asocia
ce, po vzoru USA, a pak se pracně 
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hledala náplň činnosti. Tenkrát byly 
problémy kolem Banjo jamboree, Honza 
Macák už to nezvládal organizovat, 
festival se přesunul do Strakonic, tam se 
to zase nelíbilo Honzovi, jak to funguje… 
tak jsem říkal bráchovi: Tak pojďme, ať 
Bluegrassová asociace dělá Banjo 
jamboree. To přece je dobrá náplň. A 
druhou věc, kterou jsem kritizoval, byl 
obsah Bluegrassových listů. Říkal jsem, 
Listy je hlavně potřeba naplnit originál
ním materiálem. To byl důvod, proč jsem 
začal dělat rozhovory a začal jsem víc 
psát. Člověk se musí těšit, že si něco 
přečte, ne že jen pošle peníze. Děláme 
Banjo jamboree, asociace udělala pár 
dalších koncertů a vydává – jak můžu 
srovnávat s tiskovinami hlavně v Evropě, 
které už taky dnes skončily, nic z toho už 
nevychází – v rámci možností kvalitní 
čtení, články jsou převážně původní. 
Našel se smysl existence, a proto aso
ciace existuje a jakž takž funguje.

O výhodách či nevýhodách blue
grassových asociací se mluvilo v 
devadesátých letech v různých evrop
ských zemích, když lidi zvažovali, zda 
vstoupí. Podobně jako u nás. V USA 
vznikla v roce 1985 IBMA původně 
na pomoc profi bluegrassovým muzi
kantům, kteří se cítili znevýhodněni 
ve srovnání s profi countryovými mu
zikanty.

Viděl jsem nedávno rozhovor se Sonny 
Osbornem. Ptali se ho: Je ta americká 
asociace k něčemu, nebo není? A on 
tam říká, že stál u jejího založení. 
Vysvětloval, co dokázali a co ne: Ať si 
každý sám zváží a zhodnotí, jestli to 
mělo smysl nebo nemělo. Dělali jsme, co 
jsme mohli, zhodnoťte to sami. – On 
tedy říká, že to smysl mělo, ale zároveň 
říká, že to nemělo tak velký význam, jak 
si mysleli. Proč o tom mluvím: česká 
asociace přežila jako jedna z mála

evropských asociací, možná jediná. 
Přežila proto, že měla náplň. Všechny 
ostatní asociace skončily, končí festivaly. 
Jsou s tím teď problémy. Když zveme 
zahraniční hosty na Banjo jamboree, 
potřebujeme, aby měli koncert i někde 
jinde v Evropě, jinak to finančně neutáh
neme.
 
Jak by pomohly budoucnosti blue
grassu (i u nás) dětské kapely? Vzpo
meňme z historie Banjo jamboree na 
Jakuba Třasáka nebo na Dalibora 
Cidlinského mladšího.

Nejsem moc příznivec dětských kapel. 
Dětskou práci nemám rád [smích]. Tako
vé to: Dáme tam roztomilé zvířátko a lidi 
budou nadšení a hned si koupí sušen
ku… to moc nemusím. Je to ale způso
bené tím, že jsem celý život nesoutěživý 
typ a nemám rád tlačení na pilu. Ale asi 
ani žádná dětská bluegrassová kapela u 
nás není, to asi nefunguje. Myslím si, že 
všechno v životě má svůj čas. 

E.G. Revival  1996
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Sestavení kapely – k tomu se musí 
člověk nějak dostat, musí tím projít, od 
těch čtyř kytar, přes to, že se někdo 
obětuje a kytaru nebude hrát, přes 
všechny neshody a odchody, když ne
mám rád jistý druh muziky nebo člověka. 
Myslím, že u dětské kapely tohle není. 
Taková kapela nevzniká odspodu. Něk
do řekne, že se udělá kapela, sežene 
toho a toho… a tak vznikne dětská kape
la. Z těch hodně mladých se občas něk
do objeví i dnes. Pavel Handlík měl na 
Jamboree syna, hrál s nimi jako host na 
banjo a bylo to bezvadné. Ale kapela, to 
je organismus. To z logiky věci u nás 
nemůže vzniknout ve věku 10 let.

Ale existuje dětská Porta.

To nevím – a ani o tom nechci vědět 
[smích]. Ale obecně, ať si každý dělá, co 
chce. Třeba to k něčemu je, a já to jen 
nedohlédnu.

Pak je tu druhý extrém, to jsem zažila 
na jednom z posledních koncertů 
Billa Monroea. Bylo mu 85 let a v prv
ních dvou řadách seděly jeho pěta
osmdesátileté fanynky. Neměla jsem 
šanci se propracovat dopředu.
 
Nepředpokládám, že až mi bude 85 let, 
pokud se toho dožiju, že na mě budou 
chodit dvacetileté holky. Myslím, že 
budou bluegrassové kapely, na které 
budou chodit dvacetileté holky, ale nebu
de jich moc. Bluegrass je menšinový 
žánr a já jsem moc rád, že to je men
šinový žánr. Jsem velký odpůrce toho, 
aby ten žánr byl nějak moc populární, 
protože to přináší víc škody než užitku. 
Nevidím to pesimisticky. Jak na dílnách, 
tak na festivalech, ať už tam jsem jako 
divák nebo jako účinkující, tak tam něja
ké mladé ročníky chodí. Objevují se i 
mladí muzikanti, nejsou jich zástupy, ale 
jsou. Já mám teď v kapele nového bez

vadného dvacetiletého houslistu Jirku 
Louna, to je radost s ním pracovat, bez
vadný muzikant, zpěvák, brilantní angli
čtina, profesionální přístup. Bluegrass je 
prostě menšinový žánr, a to je úděl 
menšinových žánrů, že to nehrají a ne
poslouchají žádné davy. Na druhou 
stranu, menšinové žánry mají sice nepo
četné, ale hrozně věrné publikum. Blue
grass se hraje 80 let a pořád má 
fanoušky, ta muzika je v podstatě pořád 
stejná. Byl bych rád, kdyby to zůstalo v 
těchto kolejích, to bych byl úplně 
spokojený.

Děkuji ti za rozhovor.

Já moc děkuju za tvůj čas, příjemně 
jsme si popovídali. Přeju zdraví, pohodu, 
veselou mysl a hlavně, abychom všichni 
dělali muziku nebo ji aspoň poslouchali, 
stojí to za to.

                   V září 2021 se ptala 
                       Irena Přibylová.

S Tomem Grayem v Holandsku.
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Moje další cesta mne příští víkend po 
Jamboree zavedla do Luk nad Jihlavou. 
Konal se tam již podvacáté Bluegrass a 
Jeep festival White Stork. Pořádají ho 
Kamarádi Balkánského ranče jako 
tradiční setkání vojenské techniky, dobré 
muziky, jídla a pití, a hlavně kamarádů. 
Nebyla jsem tam poprvé a moc jsem se 
těšila na své oblíbené kapely.

Páteční přehlídků jeepů a jiných vojen
ských vozidel a večerní hraní místní 
kapely Druhej dech jsem bohužel pro
meškala. Ale co se vozidel týká, na louce 
jich parkovalo velké množství, tak bylo 
možno si je po částech prohlížet. Ale 
sobotní program stál za to… Dojela jsem 
tam vlakem půl hodiny před začátkem a 
pozdravila se s pořádajícím Slávou Ře
hořem a ostatními kamarády z Pražců a 
dalších kapel.

Festival rázem druhé zahajovala Nová 
sekce a Tomáš Tichý mne velice překva
pil humorným povídáním o tom ,jak jsem 
je kdysi přihlásila do soutěže evropských 
kapel, kterou v roce 1998 pořádala Ame
rická SPBGMA v rámci 1. tradičního 
festivalu americké muziky a tanců ve 
Vídni. Jak tam původně vůbec nechtěli 
jet a nakonec vyhráli druhé místo. Já už 
jsem na to dávno zapomněla.

Abych si tedy osvěžila paměť, zahrabala 
jsem v archivech a přečetla si o tom 
článek v Bluegrass Buhne. Prý jsem to 
tehdy žertem nazvala První americká 
mezinárodní soutěž československých 
bluegrassových kapel v cizině. Zúčastni
lo se jí tehdy dvacet evropských kapel. 
Každopádně to tehdy vyhrál Fragment, 
druhá byla Nová sekce, na třetím místě 
se umístil Monogram, čtvrti byli Petr 
Brandejs band, pátý Relief, šestý Black
jack, sedmí němečti Sacred Sound of 

Grass, osmí rakouskočeský New River 
Train, devátí Country Coctail, desátí 
Italský Springfield a jedenáctý Blueland.
 
Tehdy se poprvé potvrdilo, že česky 
bluegrass je ten nej. V jednotlivých in
strumentech zvítězili: dobro Henrich 
Novák, kytara Jakub Racek, mandolina 
Zdeněk Jahoda a basa Pavel Peroutka. 
To byl konec všem těm posměváčkům, 
co tvrdili, že si vymýšlím, že se u nás 
hraje ten nejlepší bluegrass.
 
No, diky Tomovi jsem si zavzpomínala 
na pravěk. Zahráli opět výborně. Dobře 
že se k nim vrátil od muzikálů i Kamelotů 
kytarista a zpěvák Špek  Marek Dráb. 
Banjo obsluhuje namísto Lukáše Mayera 
Pavel Zícha. A basa Ivana Preislera byla 
jako vždy super. Slyšela jsem od nich 
mnoho nových krásných písniček. Holt 
umíííí!!!

Jako další nastoupila domácí kapela 
Pražce. Jejich nestora Vaška Kříže mo
derátor označil jako našeho nejstaršího 
aktivního bluegrassového hráče na man
dolínu. Kapela má za sebou neuvěři
telných sedmačtyřicet let a hraje jim to 
pořád výborně. Je to jedna z mála čes
kých kapel, co má dámskou banjistku. 
Tou je Mirka Musilová.

Po nich zavládl ladygrass  děvčata Od 
plotny skok se spoustou vlastních kom
pozic. Líbily se mi ještě víc než minule 
v Čáslavi. Měly obrovský úspěch.

Byla jsem moc zvědavá na nejnovější 
sestavu Svaťa Kotas bandu. Přidala se 
k nim má dlouholetá holandská kama
rádka, zpěvačka a basistka Loes van 
Schaijk a kapela postoupila ještě o další 
stupínek nahoru. 

Bluegrass a Jeep festival - White Stork
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S Janou Vojtkovou jim to krásně ladí a 
ani zpěv Tomáše Vojtka a jeho nádherné 
písničky nemají chybu. Tomu všemu vé
vodí jedinečné nenapodobitelné Kotaso
vo banjo. Sváťovu muziku prožívám již 
od dob Poutníků a Fragmentu a ještě 
nikdy mne nezklamal. Zkrátka senzace.

Málokterý festival se může pochlubit tím, 
že tam po sobě hrají hned dvě banjové 
legendy za sebou: jihočeská skupina 
Sem tam je od úplných začátků také 
moje srdeční záležitost. Nádherné, neje
nom dívčí zpěvy, výborní instrumentalis
té pod taktovkou houslisty Luboše Marka 
a mezi nimi legendární, stejně jako 
Svaťa naprosto nenapodobitelný banjista 
Vojta Zícha. Co by člověk chtěl víc...

Po delší večeřové přestávce nastoupily 
hvězdy večera  Roman Horký a Kame
lot. Hlediště se ještě víc naplnilo. I Ro
man mne překvapil několika novými pís
němi a obecenstvo bylo nadšené.

Bylo tam opravdu nádherně. Festival 
střídavě moderovali Milda Toman a Slá
va Řehoř. Díky všem pořádajícím, zvu
kařům, vystupujícím muzikantům a o
pravdu výborným kuchařům, kteří se 
starali o naše žaludky. I to pivo mi chut
nalo, hlavně to z pivovaru Lobkowicz 
s lemonkem. Hahaha! Myslela jsem si, 

že je bez alkoholu, tak jsem pilně do
plňovala pitný režim... Po třetím mi v tom 
vedru ale trochu ztěžkly nohy, tak jsem 
se šla zeptat, zda v něm fakt není 
alkohol. Ve stánku se mi moc smáli, že 
ano, sice asi jenom málo, asi jako 
osmička kdysi... Ale bylo moc dobré. 
Zase jsem se poučila a ptám se, proč už 
nikde nemají desítku na žízeň, jede
náctku holt nemusím...

Noční asyl mi jako vždy poskytla rodina 
Vaška Kříže. Tímto jim moc děkuju. 
Ráno jsem šla ještě na procházku kolem 
Jihlavky cestou na nádraží. Festivalové 
místo už bylo skoro uklizené, mnoho 
jeepů a vojenské techniky se balilo na 
cestu zpátky. Tak jsem se mohla se 
všemi rozloučit a sotva jsem vlezla do 
vlaku, začala pořádná bouřka. 

                             Ahoj, Lilka
       v Bülachu, 16. srpna 2021

Fotky si můžete prohlídnout na mém FB 
profilu

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10223052309849843&type=3
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V sobotu 10. července 2021 zemřel na 
následky komplikací po cévní mozkové 
příhodě houslista Byron Berline. Tohoto 
podivuhodného muže jsem poprvé za
znamenal na nahrávkách skupiny Coun
try Gazette, které vozil brácha z Brna 
od Luboše Maliny. Byron byl ale nejen 
znamenitým interpretem bluegrassu, 
v oblibě měl a hrál spoustu dalších stylů, 
od old time fidlovaček přes ragtime, 
westernswing, cajun až po countryrock.
  
Byron Douglas Berline se narodil v 
Kansasu, ve městě Caldwell, 6. čer
vence 1944.  S houslemi začal v pěti 
letech a rychle rozvíjel svůj nepochybný 
talent. V roce 1965 vyhrál soutěžní 
přehlídku houslistů National Oldtime 
Fiddlers‘ Contest v Idahu (znovu pak 
vyhrál v roce 1967 a 1970). V témže 
roce nahrál první album Pickin ‘and 
Fiddlin‘ s kapelou The Dillards a také se 
poprvé potkal s Billem Monroem na 
Newport Folk Festivalu. Seznámil je 

Ralph Rinzler, jeden z organizátorů, 
který Byrona na festival pozval i s jeho 
otcem, také znamenitým muzikantem. 
Nabízené angažmá u Monroeových 
Bluegrass Boys ale Berline odmítl, nejpr
ve chtěl dostudovat.  V roce 1967 dokon
čil University of Oklahoma jako učitel 
tělesné výchovy. V březnu téhož roku se 
připojil k Bluegrass Boys, kde nahradil 
Richarda Greena. Nahrál s nimi tři 
instrumentálky, včetně dnes už stan
dardu Gold Rush, který napsal spolu 
s Monroem.  Skupinu opustil v září 1967, 
kdy byl povolán do armády. Vhod mu 
přišla jeho kvalifikace tělocvikáře, na 
základně Fort Polk v Louisianě dal do
hromady tým, který vyhrával armádní 
soutěže, Byron sám vyhrál vrh koulí a 
hod oštěpem. Pravděpodobně také díky 
tomu nebyl později odeslán do bojové 
jednotky ve Vietnamu.

V roce 1969, po ukončení armádní služ
by, nahrál album Through the Morning, 

Byron Douglas Berline (1944–2021)

Byron Berline a Bill Monroe vroce 1967
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Through the Night se skupinou Dillard & 
Clark. V témže roce se přestěhoval do 
Jižní Kalifornie a nahrál s Rolling 
Stones skladbu Country Honk na albu 
Let It Bleed (kapela ji později znovu 
nahrála jako hit Honky Tonk Women). Na 
YouTube je pěkný klip, ve kterém Keith 
Richards ukazuje, jak tuhle skladbu hraje 
na pětistrunnou a ještě přeladěnou 
kytaru. Rolling Stones nebyly jediné 
hvězdy, se kterými nahrával, jeho hou
slovou práci si žádali i Bob Dylan, Byrds, 
Gram Parsons, Elton John nebo Rod 
Stewart. V roce 1971 nahrál dvě alba se 
skupinou The Flying Burrito Brothers, 
Last of the Red Hot Burritos (Live) a Six 
Days On the Road: Live in Amsterdam. 
Po rozchodu kapely krátce spolupraco
val se skupinou Manassas.
 
V roce 1971 založil s kytaristou, basistou 
a zpěvákem Rogerem Bushem pro
gresivní bluegrassovou kapelu, slavné 
Country Gazette. Spoluzakládajícími 
členy byli banjista Alan Mundy a kytarista 
Kenny Wertz,  repertoár pro kapelu psal 
a občas i hostoval Herb Pedersen. První 
album, A Traitor in our Midst, nahráli 
v roce 1972. V roce 1973, po úspěšném 

turné po Evropě, nahráli LP Don‘t Give 
Up Your Day Job, na kterém hostoval 
Clarence White. V témže roce vystřídal 
Kenny Wertze na kytaru a mandolínu 
Roland White. V roce 1974 nahrála 
skupina živé album Live at McCabe‘s a 
v roce 1975 Byrone Berline kapelu 
opustil. Na YouTube jsou všechna alba 
k dispozici, vřele doporučuji jejich po
slech, stejně jako zhlédnutí záznamu 
živého vystoupení Country Gazette 
Renunion z roku 1985 (Mundy, Bush, 
Berline, White). Jejich podání bluegrassu 
za to určitě stojí. 
 
V roce 1976, spolu s kytaristou Danem 
Crarym a banjistou Johnem Hickmanem, 
založil hudební uskupení Byron Berline 
& Sundance, debutové album vyšlo u 
MCA Records v roce 1976. Ke kapele se 
později připojil mladý Vince Gill na 
mandolínu a jejich druhé album Live at 
McCabes vyšlo v roce 1978.
 
Samostatnou kapitolou byla Byronova 
práce herce. V roce 1979 získal malou 
roli jako country hudebník ve filmu The 
Rose, objevil se ve filmu Blaze s Paulem 
Newmanem nebo Basic Instinct s 

Byrone Berline
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Michaelem Douglasem.   V roce 1987 se 
s houslemi krátce objevil v první epizodě 
Star Trek: The Next Generation „Where 
Nobody One Gone Before“. Učil dokonce 
Arnolda Schwarzeneggera, jak ztvárnit 
roli oldtimeového muzikanta ve filmu 
Stay Hungry s Jeffem Bridgesem a Sally 
Fieldsovou. V na otázku mandolinisty a 
přítele Jacka Tottla, jaký byl Arnold žák, 
později vzpomínal: „Ach, byl opravdu 
dobrý. Chci říct, že by se mohl skutečně 
naučit hrát Boil ‘Em Cabbage Down, 
kdyby v tom pokračoval." Když přišel čas 
natáčení, odstranil ale Byron všechnu 
kalafunu ze smyčce, takže Schwarze
negger mohl hrát co chtěl, nevyšel ale 
žádný zvuk: „Všechno jsem odehrál já, 
vypadalo to ale, že hraje on.“  Scénka je 
opět k dohledání na YouTube.
 
V roce 1981 se dal znovu do kupy s 
Crarym a Hickmanem a založili skupinu 
Berline, Crary & Hickman, sestavu 
následně doplnili Steve Spurgin a John 
Moore a skupina se později stala zná
mou jako California. V letech 1992, 
1993 a 1994 získali ocenění Istrumental 
Group of the Year (Instrumentální sku
pina roku), které uděluje IBMA (Me
zinárodní bluegrassová asociace).

V dubnu 1995 se Berline přestěhoval do 
města Guthrie v Oklahomě, kde otevřel 
pod názvem Double Stop Fiddle Shop 
obchod s houslemi a dalšími hudeb
ninami. Z pravidelného jamování v patře 
nad obchodem vznikla později skupina 
The Byron Berline Band, která v ses
tavě Thomas Trapp, Richard Sharp, 
Greg Burgess a Bill Perry vystupovala v 
USA i v Evropě. Pravidelně, dvakrát mě
síčně také koncertovali pro obyvatele 
města Guthrie.

O dva roky později začal Berline pořádat 
každoroční Oklahoma International Blue
grass Festival, na který zval mnoho 

bluegrassových ikon, včetně Earla Scru
ggse, Rickyho Skaggse nebo Johna 
Hartforda. Pravidelně zde také vystu
povaly kapely ze zahraničí, z našich to 
byla Druhá tráva nebo Country Cocktail 
bratří Kryštůfků, kromě toho třeba 
(tehdy) švýcarští Krüger Brothers nebo 
The Japanese Bluegrass Band.

Berline nahrál několik sólových alb, 
především Fiddle and Song, na kterém 
hostovali Earl Scruggs, Bill Monroe, 
Vince Gill a Mason Williams. V roce 
1995 získal nominaci na cenu Grammy 
za nejlepší bluegrassové album a jeho 
interpretace instrumentálky Sally Goodin 
byla nominována na cenu za nejlepší 
country & western instrumentální výkon.

Katastrofa postihla Byrona Berlina 23. 
února 2019, byl právě v Mexiku, když 
jeho obchod vyhořel. Přišel tak o desítky 
vzácných nástrojů. Nevzdal to a naproti 
přes ulici otevřel se svou ženou Betty 
nový obchod, Double Stop Fiddle Shop 
& Music Hall. Další pohroma ale ná
sledovala, dorazil čínský virus a s ním 
konec hudebních akcí. Byron Berline si 
přes všechny trable udržoval svůj opti
mismus a nikdy to nebyl Byron Berline – 
superstar. Byl to chlapík, který rád dělal 
hudbu a vždy – ale opravdu vždy – 
věnoval minutu svého času někomu s 
otázkou nebo žádostí o fotografii. Nej
lépe to asi shrnul Greg Cahill, kapelník 
skupiny Special Consensus: „Byl to ty
pický bluegrassový gentleman, vynikající 
hudebník, úžasný člověk a hrdina pro 
tolik bluegrassových muzikantů a fa
noušků."

                      Pavel Brandejs
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Letos jsem toho hlavně z rodiných dů
vodů moc nestihla. Po festivalech Banjo 
amboree a White Stork, o kterých jsem 
už psala v první řadě vzpomínek ještě ve 
Švýcarsku, kde jsem měla víc volného 
času než tady, tak jenom stručně.

Další v řadě byl festival Na Ostrovech. 
Konal se 10. července v nádherném 
Pekelském údolí na březich řeky Metuje, 
nedaleko Bražce u Náchoda, domova to 
bratří Malinů. Pavel a Pepa Malina se 
také podílejí na jeho organizaci.

Podrobně jsem o něm psala loni. Letos 
10. července to byl již jubilejní 10. ročnik. 
Na rozdíl od studeného a mokrého loň
ska bylo letos nádherné teplé počasí a 
diváků tak přijelo požehnaně.

Festival zahajovala formace mně nez
námá s názvem Country pohoda. Potom 
nastoupili Malina Brothers, kteří nám 
předvedli i pár kousků z tehdy nově při
pravovaného CD Baroquegrass. To ne
dávno pokřtili v Kuksu.

Další v řadě trampská legenda Vojta 
Kiďák Tomáško, pak příjemný ladygrass 
dámské kapely Od plotny skok. Holand
ská divoká rockenrolová formace Holy 
Water roztančila část obecenstva. Chrise 
Schuta a Dava Mac Gillavryho, kteří žijí 
v Česku, posílil jejich holandsky kama
rád, zpěvák Barry van der Zijden. A byl 
to pořádný nářez. Diváci se uklidnili až 
při losování tomboly. Hlavní výhrou byla 
kytara Furch.

Potom nastoupila bluegrassová smršt v 
podobě Milkeaters, další v řadě legen
dární Nezmaři, kteři ke konci pokřtili vo
dou z Metuje nejnovější cédéčko Volty 
Kiďáka Tomáška a všichni si pak i s 
Pavlem Zajdou Malinou společně zahráli.

Festival moderoval Milan Schmidt z 
Country radia a o zvuk se staral mimo 
jiné Chris Schut. Následovala opět řada 
nočních sejšnů. Hlavní slovo měli Milke
aters.

Byl to opravdu nádherný festival, dou
fám, že se tam i příště zase dostanu. 
Díky Maliňáci!!!

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10223127729335283&type=3 
Na Ostrovech

Porta Řevnice 2021

Na Banjo jamboree se mi svěřila Loes 
van Schaijk, má holanská kamarádka 
žijící teď v Česku, že se její kapela 
dostala do finále Porty. O Portě prý sly
šela již před lety a ani ve snu ji tehdy 
nenapadlo, že si tam jednou bude moci 
zahrát. Dostala jsem chuť se tam jet na 
ně podívat. Na Portě jsem nebyla již 
řadu let a na té Řevnické ještě nikdy. 
Když mne pak Lenka Krausova z Handlu 
pozvala, at tam jedu s nimi, že jsou také 
ve finále, neodolala a vydala se v pátek 
do Prahy.

Do řevnického lesního amfiteátru jsme 
dorazili v pátek odpoledne, právě tam 
zkoušela plzeňská kapela Frýda & com
pany. Potkala jsem tam spoustu starých 
kamarádů a známých, hned jako první 
Amunku ze Mlejna a Zdenka Sváru 
Schwagera, Frantu Linhárka, Tomáše 
Tichého, atd.

Festival zahajovala vynikající Asonace, 
kterou jsem měla možnost vidět poprvé 
naživo a byla jimi nadšená. A pak už 
přišlo na řadu finále soutěže.

Moje bluegrassové léto, část 2
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Zahajovala ji bluegrassová Frýda and 
company kolem zpívající dobristky 
Albíny Pethsové, pohybující se na pome
zí bluegrassu, folku a americké country. 
Psala jsem o nich v článku o Banjo 
jamboree. Moc se líbili.

Po nich nastoupila výborná písničkářka 
Saša Niklíčkova s harmonikou. I ta měla 
obrovský ohlas obecenstva, kterého ry
chle přibývalo. A další v řadě byl opět 
bluegrass. Kapelu Handl se zpěvačkou 
Lenkou Krausovou jistě všichni znáte, 
tak je snad ani představovat nemusím. 
Nadšené reakce publika dávaly slibnou 
naději...

Následně jsme si společně s Helenou 
Maršálkovou, Marcelou Voborskou a 

kapelou Jak je neznáte zavzpomínali na 
trampskou legendu Tonyho Linharta, kte
rý se před nedávnem odebral do muzi
kantského nebe...

Třetí a poslední skupina s bluegrasso
vými kořeny byla Lu‘s &. Originální muzi
ka s vynikajícím zpěvem a spoustou 
virtuozně zahraných hudebních nástrojů, 
ve složení Loes van Schaijk  zpěvačka, 
kytaristka a basistka, Michal Rudolf Cá
dra – zpěv, mandolina, kytara, harmo
nika, Anna Marie Hradecká  klávesy a 
Honza Bartošek – housle. Potlesk bez 
konce... Nejenom pro mne jasní vítě
zové... Finále uzavírala má oblíbená 
klasická trampská kapela Brzdaři. A jako 
poslední nám zahráli Roman Horký s 
Kamelotem.

Mlékojedi na Ostrovech
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V sobotu dopoledne jsme si mohli 
všechny finalisty poslechnou znovu v 
recitalech. Semifinálové soutěžící skupi
ny byly ke slyšení po celý den. Večerní 
program uzavírala hvězdná kapela Věry 
Martinové. To už se otevřelo nebe a já 
zjistila, že sedím v kaluži. Na Copáky 
jsem se dívala už mokrá jako myš a ke 
konci jejich vystoupení jsme s Lenkou a 
Tomášem Hrubým odjížděli na jejich 
chalupu. Posledni Lokálku, na kterou 
jsem se těšila, protože jsem je léta 
neviděla, jsme už nestihli...

V neděli jsme se dozvěděli, že Vítězem 
interpretační soutěže Porty se opravdu 
stala skupina Lu‘s &. Obdržela také Ce
nu Českého rozhlasu Olomouc a Cenu 
Svazu autorů a interpretů. Skupina 
existuje tři roky, festivalu folk a country 
hudby Porta se zúčastnila poprvé. 

Součástí prvenství byly i ceny: kytara 
Furch Blue, možnost nahrávání singlu ve 
studiu Chevaliere Helenky Rytířové, 
medailonek v Country rádiu, pozvání na 
festival Trampský širák a nasazení 
písničky do hitparády Česká 12 v Čes
kém rozhlase. Moc jim to přeju a ještě 
jednou jim gratuluju.

No, moc jsem toho nenapsala, ale kdo 
chce, ať se podívá na podrobnější 
fotoreportáž z Porty na mém FB profilu.

pátek:
https://www.facebook.com/mediaset/?
set=a.10223165538480488&type=3

Porta sobota: 
https://www.facebook.com/mediaset/?
set=a.10223170379601513&type=3

Prospect na festivalu DoModra
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V neděli nás čekal festival DoModra. 
Pořádá ho kapela Veget společně s 
občanským sdružením DoModra a vstup 
byl volný. Letos to byl již 15. ročník. O 
festivalu jsem psala podrobně loni. Koná 
se v Praze na Šeberáku, nádherném to 
výletním místě v Kunratickem lese, u 
jezírka s dvěma restauracemi. Hned v 
sousedství se nachází Země krále Miro
slava, kde je vše dovoleno. Festivalový 
prostor je chráněn velkými stany, kdyby 
náhodou pršelo. Využili jsme je spíš proti 
slunci… Stejně jako loni bylo nádherné 
letní počasí. Tentokrát jsem sebou měla i 
plavky a krásně si zaplavala....A kolem 
mne labutí rodinka...

Na programu bylo tentokrát osm kapel. 
Kromě jediné znám všechny už dlouhá 
léta a ixkrát jsem o nich psala. Zahajo
vala kapela Prospect, pro mne premi
éra.  Překvapili mne, že mají v repetoáru 
také pár písní od Kruger Brothers s 
povedenými překlady. Také nám  prý s 
dovolením Luboše Maliny  zahráli pout
nické Chromé koně i Telegraf Road. 
Přidávám je ke svým oblíbencům...

Následovali brněnští Early Times, pořá
dající Veget, BG Bazar, další Brňáci 
Sakrapes, ostravská smršt Goodwill, 
pražská Nová sekce. Finale patřilo mé
mu milovanému Monogramu, s novým 
basákem Erikem Baničem ze Zlína.

Jako vždy jsem tu potkala spoustu ka
marádů. Festival byl super a kdo tam 
nebyl, může litovat. Fotoreportáž jako 
vždy na mém, facebookovém profilu.

 

                                Ahoj Lilka
      v Brně, 11. 9. 2021

DoModra:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.10223182149455752&type=3
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Kapela Abalone existuje 11 let a letos 
přichází se svým druhým CD natočeným 
už v listopadu 2019 ve studiu Sklep 
v Kolíně a to samozřejmě v současné 
sestavě.

Hned když spustila první skladba, 
vzpomněl jsem si na příhodu banjisty 

Neda Lubereckiho z jakéhosi festivalu 
v Německu, kde jeho zájem o kvalitní 
hudbu slyšenou z dáli vysvětlil místní 
pořadatel slovy „Ale to jsou Češi!“. Ano, 
hned od začátku to pěkně šlape a úvodní 
sólo Miloše Andrta na mandolínu je 
prostě výborné, stejně jako rytmus celé 
kapely. Milošovi na celé desce zdárně 

Abalone: Whiskey River – recenze CD

Přední strana obalu CD
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sekunduje skvělý Darek Houška na 
dobro a i banjista Pavel Dočkal odvádí 
výbornou práci. To vše podpořeno so
lidním rytmem basy Pepy Plecitého a 
kytary rodilého Američana Matthew 
Whittena. Kromě banjisty zpívají všichni, 
a to i sólově.

Jako zpěváci jsou víceméně rovnocenní, 
i když nejvíc se mi asi líbí Matthew a to 
zřejmě proto, že zpívá nejčistěji a jeho 
angličtina je zkrátka nejangličtější a mé 
choré ucho angličtináře neruší žádný 
přízvuk. Ne že by ostatní zpívali nějaké 
nesmysly, angličtina je to správná, jen 
občas za ucho zatahá nějaké to v, kde 
by mělo být w atp.. V našich krajích je to 
ale samozřejmě celkem běžné. 

Hudebně by se CD dalo myslím označit 
za contemporary bluegrass, neboli lidově 
„kontemporáč“. Mezi autory najdeme 
Larryho a Wyatta Rice, Tima Staforda, 
Ronieho Bowmana i Dana Timinskiho, 
což jsou jistě reprezentanti moderních 
verzí bluegrassu, ale i řadu dalších 
autorů. Kapela se o vlastní tvorbu nepo
kouší. Repertoár je osvěžen čtyřhlasými 
vokálními a capella skladbami, které jsou 
většinou pěvecky velmi dobré a příjemně 
doplňují bluegrassový materiál.

Za omyl bych osobně považoval zařa
zení čtyřhlasé verze skladby Závora dům 
tvůj chrání, kterou u nás proslavil 
Waldemar Matuška. Ani tak kvůli české
mu textu Ivo Fišera, ale protože na mě 
působí jako z desky Spirituál Kvintetu, 
kde se dr. Tichota věnoval středověkému 
materiálu. Zažil jsem její zařazení i naži
vo a měl jsem náhle pocit, že jednoduše 
nastoupila úplně jiná kapela.

Obalu dominuje kresba řeky plné whisky 
od Kryštofa Veise, na jejímž břehu na
jdete po troše hledání bluegrassové hu
debníky a v řece plovoucí nástroje. Text 
na bookletu by mohli jít trochu lépe 
přečíst, ale to je opravdu drobnost.

Jak už jsem psal v úvodu, celkově je 
deska výborná, hochům to šlape a aran
že jsou promyšlené a velmi slušně 
zahrané. Abalonu stačí jenom popřát, 
aby jeho členům vydrželo nadšení. To 
s nimi budou bezpochyby sdílet jejich 
fanoušci, protože CD jim zprostředkuje 
domácí poslech této i naživo výborně 
hrající kapely.

                             Petr Brandejs
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26. ročník festivalu Hašmar je minulostí
Další z ročníků již tradičního country 
festivalu Hašmar v Lovosicích je za 
námi. Počasí nám, stejně jako je tomu v 
posledních letech, opět přálo, a tak mohli 
všichni hudbymilovní posluchači vy
chutnat nejen pěknou muziku ale též 
výborný gulášek z divočáka a další letní 
pochutiny a nápoje připravené cate
ringovým týmem LOVO Café při Centru 
kultury Lovoš. Ve čtvrtek proběhlo jako 
obyčejně zahájení festivalu tzv. Haš
marovskou hospodou, která vznikla, aby 
si mohly zahrát všechny místní neprofi 
kapely neboť na Lovosicku a Litoměřicku 
jich v dobách založení festivalu bylo 
nespočet. Letos jsme slyšeli MudrIng, 
Petra Band, Karavanu, ŽabBand a 
Sebrance. Je pěkné sledovat vývoj ta
kových těles, pochvalu zaslouží zejména 
ŽabBand, který podpořen automatickým 
bubeníkem vybočoval z běžného poslu
chačského standardu. Pestrý repertoár 
sahající od bluegrassu přes folk k popu 
měli Petra band, Sebranci nás opět 
přenesli písněmi k voňavým ohňům na 
osadách a Karavana dala vzpomenout 
na letní vandrování.

Pátek odstartovala pravověrná country 
skupina U Style s perfektním soundem a 
zpěvem. Kdo zavřel oči, ten musel tu 
Shaniu (Stáňu ☺) Twain slyšet. Po 
vpravdě něžném ladygrassovém vystou
pení Od plotny skok se návštěvníkům 
představila stálice naší folkové scény 
Pavel Dobeš, který svým originálním 
humorem a texty nezklamal. Zahrál Ně
co o lásce, Brhlíka a sojku a nechyběly 
ani hitovky Pražce, Zpátky do trenek či 
Jarmila, kterou si publikum vytleskalo ja
ko přídavek. Brilantní doprovod obstaral 
Pavlův dlouholetý kolega Tomáš Kotrba.

Taxmeni byli dalším skvělým hudebním 
chodem a je neskutečné kolik energie 
dokážou i přes svůj věk publiku předat. 
Kapela, jejíž doménou je military country 
zahrála i nesmrtelné Buráky, Nebeské 
jezdce či nádhernou poctu generálu 
Fajtlovi ,,Sestřelen“ a původní gospel 
Neberte nám naši víru (krásný český text 
Jiří Fallada), který do již tmou zaha
leného amfiteátru přinesl zvláštní senti
ment.

D. Ex Tempore
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Večer uzavírala kapela Průdušky, která 
ani léty neztratila dech a tah na bránu. 
Jedinou vadou na kráse tak bylo vcelku 
dlouhé nazvučování. 

Sobotu otevřela lovosická formace D. Ex 
Tempore. Svěží covery, napříč žánry od 
mladé perspektivní kapely potěšily 
nejedno ucho, abychom se s další 
skupinou s názvem Cobblestone přene
sli opět do bluegrassových vod, kde 
rychlá sóla střídají jedno druhé. Našláplé 
vlastní songy a skvělé zpěvy přineslo 
folkrockové Vomiště a moderní country s 
rock’n‘roll přesahem nabídli ostřílení Tom 
Tones s frontmanem Tomášem Tichým, 
který  jak již je zvykem  celý festival 
moderoval. Lehce nadechnout se mohli 
posluchači za zvuku kytary Jindry 
Kejaka a pak už nastoupil countryový 
Pontiac, který již leta patří mezi žánrové 
stálice. Příjemným osvěžením programu 
bylo vystoupení pistolníka George a 
jízda na rozzuřeném trenažeru býka.

Hvězdou sobotního večera byl pak 
Vlasta Redl a Jeho kapela. Po folkových 
a folkrockových projektech, kterým se 
Redl věnoval, došlo k úžasné fúzi stylů, 

kde vyniká zvukové i aranžerské 
novátorství, živelnost a humor. Hned v 
úvodu se ovšem omluvil, že úplně 
country nehraje, ale drží se hesla: 
country je všechno, co není ve městě. 
Po sólovém nástupu s mandolínou 
Vracaja sa dom se již přidala celá kapela 
a na známých písních si pochutnali 
nejen Redlovi obdivovatelé. Rockové Ej, 
bože můj vystřídala něžná Jak vlastně 
vypadáš a Ještě mi chvilku zpívej, Příteli, 
Rok 6 a 90 a Město měst, kterou Vlasta 
věnoval, jak jinak, Lovosicím.

Dočkali jsme se i sólových exhibic 
jednotlivých hráčů, kteří vytvořili neopa
kovatelný náboj hudby v dynamických 
přechodech i snivých pasážích. Závě
rečné písně jako Carpe diem, Rehradice 
a Husličky si publikum s chutí zazpívalo. 
Festival ukončila kapel Naplech, která 
přinesla na závěr opět klasické žánrové 
hity.

       Romy Dian Soukupová
                     foto J. Šándor

Vomiště
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Malina Brothers / Baroquegrass 1721 – 2021
Malina Brothers na novém albu pro
pojují bluegrass s barokní hudbou. 
Podívejte se na ukázku.

Unikátní spojení bluegrassu s barokní 
hudbou nabízí nové album kapely Malina 
Brothers nazvané Baroquegrass 1721 – 
2021. Přední čeští hudebníci na něm 
zfúzovali bluegrass s barokními melo
diemi, které lysský a kukský hrabě 
František Antonín Sporck (1662 1738) 
vášnivě používal jako silné médium pro 
své duchovní, lovecké i sudičské zájmy. 
Ochutnávku hudebního materiálu nabízí 
video trailer k albu. Písničky z alba, které 
vychází oficiálně v říjnu 2021, kapela 
poprvé představila publiku na koncertě v 
rámci barokního festivalu Theatrum Kuks 
přímo v Kuksu, kde nahrávka vznikala.

„Myslím si, že náš baroquegrass je uni
kátní styl; zatím jsem u jiné kapely 
takové spojení neslyšel. Když jsme se k 
nahrávání odhodlali, bylo pro nás auto
matické, že budeme natáčet na Kuksu, 
přímo v Rentzově muzeu barokního tis
ku. Nahrávání mezi rytinami a historic
kými stroji na tisk bylo velmi inspirativní,“ 
říká bendžista Luboš Malina.

Deset instrumentálek na albu doplňuje 
zpívaná árie Bon Repos. Jde o dialog 
mezi dvořanem a poustevníkem. Pěvec
kých partů se v ní zhostili Robert 
Křesťan z Druhé trávy a František Černý 
z Čechomoru.

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš 
(Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista 
Josef se společně sešli na pódiu v 
unikátním projektu nazvaném Malina 
Brothers, ke kterému přizvali ještě 
kontrabasistu Pavla Peroutku. Za několik 
posledních dekád se objevili jako hudeb
níci či producenti snad na všech důle
žitých albech tohoto žánru u nás. Spolu
pracovali mj. s Robertem Křesťanem, 
Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, 
Wabim Daňkem, Charliem McCoyem 
(Bob Dylan, Elvis Presley) aj. Mají za 
sebou řadu koncertů v USA i na 
domácích pódiích. Natočili tři řadová CD 
a v roce 2020 vydali k desetiletému 
výročí skupiny DVD s hosty Charliem Mc 
Coyem a Kateřinou García. Na popud 
přítele prof. Stanislava Bohadla skupina 
zpracovala několik šporkovských árií a 
následně k nim začala nahrávat CD s 
názvem Baroquegrass.

oficiální trailer: https://YouTube/3mzW_9QWAtE
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Ve věku 83 let zemřel na komplikace po 
zápalu plic banjista Bill Emerson, jehož 
diskografii a podrobnosti hudební kariéry 
najdou zájemci v Bluegrassových lis
tech č. 4 z roku 2018, kde jsme připo
mněli Emersonovy osmdesátiny (starší 
čísla BL jsou dostupná na webu BAČR). 
Následující řádky jsou tedy jen stručným 
připomenutím cesty, kterou obdivuhodný 
banjista, autor a zpěvák ušel po blue
grassových stezkách. 

Bill Emerson se narodil ve Washingtonu, 
D. C., rodina posléze žila v severní Virgi
nii a nakonec se přestěhovala na před
městí Marylandu. Tady poslouchal v 
rádiu country, ale i hudbu Billa Monroea, 
Flatta & Scruggse a Mac Wisemana, 
kteří denně živě vysílali z nedalekého 
Baltimoru. Začal s elektrickou kytarou, 
byl ale fascinován zvukem banja. John 
Duffey, další tehdy začínající hudebník z 
předměstí Marylandu, ukázal Billovi zá
klady hry na pětistrunné banjo a ten se 
po třech měsících cvičení přihlásil na 
místní soutěž banjistů, kterou vyhrál.

V roce 1955 přišlo první angažmá s 
kapelou Uncle Bob Smith & Blue 
Ridge Partners. Následně doprovázel 
Roye and Curlyho Irvina, v téhle kapele 
se potkal s legendárním houslistou 
Artem Wootenem. První profesionální 
práce přišla v roce 1956, kdy hrál s 
Buzzem Busbym a jeho Bayou Boys. 
Busby byl stěžejním postavou bluegras
sové scény v oblasti Washington – 
Baltimore a měl rozhlasový pořad v 
Salisbury v Marylandu. Po autonehodě, 
kterou Buzzby měl, sestavil Bill Emerson 
narychlo kapelu, aby zaskočila na vy
stoupení v klubu. Všichni zúčastnění byli 
nadšeni a rozhodli se pokračovat.

Tak vznikla v roce 1957 první sestava 
legendárních Country Gentlemen: 
Charlie Waller, John Duffey a basista 
Larry Lahey.

V kapele zůstal asi rok, následně 
vystupoval s Macem Wisemanem a 
Billem Cliftonem, nahrával s Billem 
Harrellem a Harrym a Jeanie West. Rok 
a půl působil u Stoneman Family a 
následně pracoval s Red Allenem a 
Yates Brothers. V zimě roku 1961 
nastoupil k Sunny Mountain Boys 
Jimmyho Martina, kterého později 
uváděl, jako svého velkého mentora: 
„Ukázal mi, kam dát důraz, rytmus a 
dynamiku ve hře i zpěvu. A naučil mě 
hodně o showbyznysu obecně.“ Po dvou 
letech cestování s Jimmy Martinem Bill 
dal výpověď a vrátil se do oblasti 
Washingtonu, D. C., kde znovu pracoval 
s Red Allenem a bratry Yatesovými. 

William Hundley „Bill“ Emerson
(22. ledna 1938 – 21. srpna 2021)

Bill Emerson
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V červnu 1965 se na rok vrátil k Jimmy 
Martinovi, pak opět nastoupil k Yeats 
Brothers, se kterými nahrál první sólové 
album Del McCouryho. 

V roce 1967 nahráli Emerson a kytarista 
Cliff Waldron album pro společnost 
Rebel Records. Zvuk a repertoár sesku
pení Emerson & Waldron byl velmi 
podobný Country Gentlemen, kteří často 
hráli písně ze současného rocku, soulu a 
country. Ve druhé polovině roku 1969 se 
Bill vrátil k Country Gentlemen v úžasné 
sestavě Charlie Waller, Bill Yates a 
Jimmy Gaudreau, kterého roce 1971 
vystřídal Doyle Lawson. Kapela slavila 
úspěchy na turné po Japonsku, ze které
ho pochází znamenité živé dvojalbum. 

V roce 1973 podepsal Bill Emerson 
dvacetiletý závazek u námořnictva Spo
jených států, který mu zaručil jistotu 
budoucího důchodu. Náplní činnosti pod
důstojníka Emersona u námořnictva bylo 
vystupování s country kapelou Country 
Current v rámci náborových akcí ame

rické armády. Skupina měla v průměru 
200 vystoupení ročně a postupně se její 
součástí stalo také ryze bluegrassové 
seskupení, vystupující na bluegrasso
vých festivalech. Stále u námořnictva, 
hostoval Emerson na řadě alb s umělci 
jako Jima Eanes, Pete Goble, Larry 
Stephenson, Jimmy Gaudreau, James 
King nebo Rice Brothers a natočil dvě 
sólová alba, Home of Red Fox a Gold 
Plated Banjo.

V roce 1984 byl uveden do Country síně 
slávy ve Virginii. Se synem Johnem 
vlastnil v roce 1989 nahrávací společ
nost Webco Records, pomáhající 
začínajícím umělcům, kterou v roce 
1994 prodal společnosti Pinecastle 
Records. V roce 1992 uvedla společnost 
Stelling na trh pětistrunné banjo, model 
Emerson. Po odchodu od námořnictva v 
roce 1993 nahrál řadu ceněných alb, 
většinou s muzikanty, se kterými už v 
minulosti spolupracoval, od roku 2007 
vystupoval s vlastní kapelou Bill 
Emerson & Sweet Dixie a získal řadu 

Bill Emerson & Country Gentlemen
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nominací IBMA, v roce 2019 byl uveden 
do Síně bluegrassové slávy (Bluegrass 
Music Hall of Fame).

Jeho banjová práce vynikala silou, jas
ností, elegancí a přesností a schopností 
držet melodii. Ben Eldridge vzpomínal, 
že jako banjový začátečník se vždy 
snažil sedět na vystoupeních Emerson & 
Waldron v první řadě, aby mohl Billa 
pozorně sledovat, Alan Munde dodal, že 

Billovy prsty vypadaly jako malí stepaři 
na strunách. Vlivu tohoto usměvavého 
gentlemana, brilantního muzikanta, zpě
váka a vynikajícího učitele na work
shopech unikl od 60. let minulého století 
málokterý picker. 

                 Pavel Brandejs
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Tak se nám po delším covidovém půstu 
konečně zase rozjely festivaly. První, 
který jsme letos s Brzdaři navštívili, se 
konal v sobotu 12. června od 13 hodin v 
Kravařích u České Lípy. Byl to teprve 
čtvrtý ročník, ale festival existoval již v 
osmdesátých letech a poslední ročník 
před vynucenou pauzou proběhl v roce 
1991. Název i místo (koupaliště v Kra
vařích) zůstaly stejné, a rovněž hlavní 
pořadatelka Ivana Matějková. Festival 
není orientovaný striktně na bluegrass, 
ale bluegrassově zaměřené kapely měly 
i tak převahu, bylo jich z jedenácti pět  
kromě nás ještě Fiddle Farm, Red Leaf, 
Lusatian Grass a Milkeaters. Dále vy
stoupily trampské skupiny Náplava a 
Porcelán a z country to byly skupiny 
Johnny Cash trio, Trampoty a Harcov
níci. Do country bychom mohli zařadit i 
Camna, ale tato skupina je zaměřena i 
na skotskou a irskou lidovou hudbu.

Počasí festivalu přálo, těch pár kapek, 
které v průběhu odpoledne spadly, ne
stálo za řeč. Občerstvení zajišťovaly tři 
stánky, takže se nikde netvořily dlouhé 

fronty. Z hlavních jídel byl na výběr vý
borný guláš, bílé i červené klobásy a 
další dobroty, pivo Svijany. Takže po
děkování patří týmu Občanská plovárna 
Praha, kteří se o naplnění žaludků dob
rým jídlem, pivem i dalšími nealko i alko 
nápoji zasloužili.

Celý festival zdatně odkonferoval Honza 
Dvořák a zvuk zajišťovali Karel Podlaha 
a spol. Jediná smůla byla, že v průběhu 
akce dvakrát vypadl proud. Nicméně za 
vyšší moc nikdo nemůže a jak muzikanti, 
tak posluchači si jistě tímto malým ex
tempore nedali zkazit náladu. Za sebe 
se musím přiznat, že ani nevím, kdy 
vlastně festival skončil, protože jsem šel 
spát asi ve čtyři ráno. Z toho je vidět, že 
jsem si festival užil a rozhodně ho mohu 
všem doporučit příští rok. Termín bude v 
sobotu 11. června 2022.

    
    Petr Žižka

Festival Ronovské noty

Brzdaři na Ronovských notách
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Pokud máte fotografie,  plakáty,  programy a další 
materiály k Banjo Jamboree – sdílejte je s námi! 

V roce 2022 se uskuteční už 50.  ročník Banjo Jamboree,  nejstaršího 
bluegrassového festivalu v Evropě. Bluegrassová asociace ČR by ráda k 
této příležitosti vydala pamětní publikaci. Se žádostí o pomoc se 
obracíme na všechny čtenáře Bluegrassových listů,  kapely i pamětníky:

Rádi bychom zkompletovali především programy a seznamy kapel ke 
všem ročníkům, a především pověstné fotografie banjistů.  Budeme vdě
čni i za vaše vzpomínky,  pěkné i ty méně příjemné zážitky,  veselé i 
vážné historky a podobně. Rádi bychom zachytili festival z pohledu ka
pel,  ale i návštěvníků.  Protože zamýšlená publikace nemá být suchým 
vědeckým dílem, budeme rádi,  když nám ji pomůžete naplnit zajímavým 
obsahem.

Zavzpomínejte si na Banjo Jamboree,  neostýchejte se a ozvěte se mi na 
některý z těchto kontaktů (spěchá to)☺

Martin Čechura
email: mcechura@zcm.cz
telefon,  SMS, whatsapp: 731 446 354
facebook,  messenger: http://www.facebook.com/martin.cechura.3/

Fotografie z Mladého světa, ročník 19, č. 32, s. 30, z 2. 8.1977
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BLACK JACK
08. 10.   Praha  U Vodárny (s Ondrou Kozákem na housle!)
20. 11.   Jablonec n. N.  Posvícení v modrém
11. 12.   Jičín  Caffé Don Cortez
18. 12.   Velešín  Vinárna Zlatá Růže

LU'S &
27.11.   Jatka 78, Praha, od 19:30  křest CD 

BG CWRKOT
02.10.   Týn nad Vltavou  festival 16:00
02.10.   Velešín  U Zlaté růže
19.11.    Hradec Králové  U Novotných
20.11.    Vlčkovice  festival Malinkej
04.12.    Plzeň  koncert 

POUTNÍCI
07.10.    Brno 19:30  Klub Na Leitnerce Koncert 50 let v country
08.10.    Veselá u Pelhřimova 19:30  Kulturní dům Koncert 50 let v country
09.10.    Bystřice nad Pernštějnem 17:00  Masarykovo náměstí Jarmark  
20.10.    Žamberk 19:00 upřesníme  KD FIDIKO Koncert 50 let v country
22.10.    Praha 20:00  KD Barikádníků 50 let v country
23.10.    Jesenice 20:00  Klub Truhlárna Koncert 50 let v country
25.10.    Brno 19:30  Centrum SONO 50 let v country
29.10.    Malé Svatoňovice 19:00  Kulturní klub Koncert v rámci bluegrassové dílny
09.11.    Čelákovice 19:00  Kulturní dům Koncert 50 let v country
10.11.    Hronov 19:00  Jiráskovo divadlo Koncert 50 let v country
27.11.    Nové Město na Moravě 16:00 upřesníme  Rozsvícení Vánočního stromu
27.11.    Slatiňany 20:00  Sokolovna festival Slatiňanský vrabčák
28.11.    Stochov 16:00  Náměstí Rozsvícení Vánočního stromu Country Vánoce
28.11.    Dobřichovice 19:30  Sál Dr. Fürsta Adventní koncert Country Vánoce
04.12.    Benešov nad Černou 17:00 upřesníme  Country Vánoce
05.12.    Lomnice nad Lužnicí 17:00  Kostel Sv. Václava Koncert Country Vánoce
06.12.    Strakonice 19:00  Rytířský sál hradu Koncert Country Vánoce
09.12.    Ostrava upřesníme  TV NOE Natáčení Vánočního recitálu
10.12.    Krnov upřesníme  Námětí Vánoční trhy Country Vánoce
11.12.    Brandýsek 19:00  Kino Country Vánoce hosté skupiny Fechtýři
12.12.    Jihlava 16:00  Náměstí Vánoční trhy Country Vánoce
13.12.    Znojmo 19:30  Klub Harvart Koncert Country Vánoce
15.12.    Lišov 19:30  Kino Svět Country Vánoce hosté skupiny Rybnikáři
16.12.    České Budějovice upřesníme  Náměstí Přemysla Otakara II Vánoční trhy
18.12.    Klatovy 19:00  Náměstí Klatovské vánoční trhy Country Vánoce
19.12.    Česká Lípa 15:00  Náměstí Adventní koncert Country Vánoce

Kalendář akcí  2021
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Poměrně nedávno přesídlila do ČR vynikající muzikantka Loes van Schaijk 
(čti lús van schajk). V červenci se svou kapelou Lu's & vyhrála Portu a kromě 
toho, že se naučila výborně česky, i jinak velmi intenzivně pracuje na hudeb
ním poli. Ke svému novému singlu říká: "Being Here je moderní americana/
folková písničkářská balada o hořkosladkém pocitu hledání "domova" v cizí 
zemi. Začala jsem ji psát v roce 2008, když jsem uvažovala o přestěhování z 
Nizozemska na Slovensko. Tehdy jsem to neudělala, protože jsem neměla 
odvahu... Písničku jsem dopsala v roce 2018, kdy jsem si konečně sbalila kufry 
a přestěhovala se do Prahy! Nahrávka (studio Ataman, Ondra Kozák 
ATAmusic) je minimalistická: jen hlas, akustická kytara a dobro (Radek 
Vaňkát)  bez přidaných efektů, konzervantů a chemikálií :)." 
Více na www.loesmusician.com

Bluegrassový kalendář na rok 2022
Vinceho bluegrassový kalendář na rok 2022 je hotov! Všech 12 měsíců plných 
zajímavých koláží s mnoha českými i zahraničními bluegrassovými kapelami si 
můžete prohlédnout zde: http://www.bacr.cz/docs/2022BGKalendar.pdf 
Objednávejte na vince@janmayen.cz. Cena 280Kč + poštovné.

ALBUM
18.09.    Žebřiňák  Spořice
23.10.    ACW saloon  Plzeň
05.11.    Koncert  Hotel Clarion,Ústí n/l.
13.11.    Poslední slanění  Fénix Měděnec
27.11.    Přehlídka Třebsín  Restaurace
03.12.    Večírek  Plochá dráha, Chomutov  soukromá akce
04.12.    Koncert  Oberwiesenthal, Německo
10.12.    Koncert  Marienberg, Německo
30.12.    Koncert  Oberwiesenthal, Německo

Servis
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Duu Radim Zenkl & Ondra Kozák nedávno vyšel single se dvěma skladbami: 
Celebrate The Big Bonnet zpívaná ve skotské gaelštině a medley Radimových 
instrumentálek Twin Peaks a Happygrass. K poslechu je na streamovacích 
platformách Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music a na webu 
www.zenklkozak.com. Tam také najdete termíny chystaných koncertů, videa, 
fotky a další informace. Přes zimu Radim s Ondrou plánují natočit své první 
album. 

Léto končí, Měsíční muzikantská výzva začíná
Pro všechny, kteří hrají na kytaru, banjo, mandolínu nebo housle je tu třetí 
ročník programu Měsíční muzikantská výzva. Ten pomáhá už několika 
stovkám muzikantů v domácím cvičení. Není to škola hry, učebnice harmonie, 
balík tabulatur ani sborník licků nebo technických cvičení. Je to všechno 
dohromady a ještě víc! Vždy v jedné vybrané písničce totiž Ondra Kozák s 
Petrem Mečiarem ukazují (video+tabulatura/noty), jak by hráli doprovod, 
podehrávky, sólo, začátek+zakončení a přidávají několik licků a technických 
cvičení, které s písničkou souvisí. V rámci audio balíčku jsou k dispozici 
doprovody v různých tempech, písnička se zvýrazněným nástrojem a bez něj, 
trojhlasý vokál po jednotlivých hlasech, ad. Bonusem MMV jsou hudebně–
kamarádské vztahy, které vznikají ve facebookové skupině pro účastníky MMV 
a které v několika případech dokonce přerostly z virtuálního do reálného světa 
(noví spoluhráči, jamy, společné projekty a setkání)! Přihlášení do programu je 
zdarma a k dispozici jsou rovněž materiály ke všem starším epizodám. To vše 
na webu www.atamusic.eu/mmv.



39

Milí čtenáři,

považujeme BAČR za služebníka českého bluegrasu pro jehož rozkvět 
jsou klíčoví jak fanoušci, tak i kapely. Tyto dvě skupiny se v našem žánru 
samozřejmě 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 BrandejsAlbum  www.albumband.cz

Asi tak  kapelaasitak.webnode.cz

Blackjack  www.blackjackband.cz

Bluegrass Cwrkot  www.cwrkot.cz

Blue Hat www.facebook.com/bluehathradeckralove/

Brzdaři  www.brzdari.cz

Direct  www.direct.webnode.cz

Grassroad  www.grassroad.cz

Handl  www.handl.wz.cz

Maňana BG band  www.mananaband.cz

Milkeaters  www.milkeaters.cz

Monogram CW  www.monogramcw.cz

Od plotny skok  www.odplotnyskok.estranky.cz

Poutníci  www.poutnici.cz

Ptačoroko  www.ptacoroko.cz

Topinqui  www.topinqui.com



Uzávěrka BG listů č. 4/2021
je 15.11. 2021. Informace o svých akcích a články do 
BG listů můžete poslat Petru Brandejsovi na email :
brandejs.banjo@gmail.com. Redakce si vyhrazuje 
právo vaše příspěvky podle potřeby upravit. Staneli 
se tak, tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že 
není možné vám vaše příspěvky vracet.
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