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Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR?
BA je občanské sdružení založené v roce 1995, 
celou organizaci řídí zvolené předsednictvo, sou-
častným předsedou je Petr Brandejs.

Co je cílem BA?
Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo v ČR co 
nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu se zahra-
ničím a co nejvíce se rozšířil. BA se také snaží 
zajistit co největší informovanost svých členů.

Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy
» BA spolupořádá nejstarší evropský bluegras-

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

nek na nejrůznější bluegrassové akce
» BA pořádá výběrová kola na festival Banjo 

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

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

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

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

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

» Dalším typem členství je pořadatelské 
členství za 500 Kč, pořadatel dává členům 
BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň 
20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede 
BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu 
inzerci svých akcí v BL (1 stránka v BL/rok/na 

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

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

Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA, který 
rovněž dojedná individuálně podrobnosti týkající 
se kolektivního, pořadatelského a sponzorského 
členství. Za člena je rovněž možno přihlásit se na 
některých akcích.

Výhody členství
» slevy ve vybraných obchodech s hudebninami 
» zdarma Bluegrassové listy nejméně 4x ročně 
» zařazení do databáze členů - v případě zájmu 

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

které další festivaly a akce

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

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

Případné informace na tel. číslech členů výboru:

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

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

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

Bluegrassová asociace
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Dobré jméno českého bluegrassu
Vždycky jsem měl radost, když jsem se 

v zahraničí dověděl, že „čeští bluegrassoví 
muzikanti jsou asi fakt nejlepší v Evropě (ale 
mým kamarádům z Francie to neříkejte!)“, „ti 
hrajou už jako Američani“, „tak tohle už je 
opravdu bluegrass“, „v Německu jsem slyšel 
konečně jammovat dobrou kapelu, ptám se, 
kdo to je, a organizátor povídá, no jo, ti jsou 
přece z Čech“ atp. Bylo zajímavé během let 
sledovat, jak průkopníci jako Druhá tráva 
nebo Fragment prošlapávali cestu ostatním 
až do té míry, že dnes lidé, kteří Evropu tro-
chu sledují, považují za samozřejmé, že Češi 
(a Slováci) prostě hrají dobře a je už jedno, 
jestli je to Black Jack nebo Sunny Side – jsou 
přece z Čech, ne?

Na jednu věc bychom si ale měli asi začít 
dávat pozor. Protože jsem v poměrně čilém 
kontaktu se zahraničím, měl jsem v poslední 
době několikrát co do činění s otázkami tý-
kajícími se konzumace alkoholu českými hu-
debníky, lidově řečeno chlastáním :-). Kdo mě 
zná, ten ví, že mě mezi abstinenty rozhodně 
zařadit nelze, ale po prvotním naježení jsem 
musel uznat, že tyhle výtky jsou věc, nad kte-
rou bychom se zřejmě měli zamyslet. 

Mám za sebou hraní už všude možně 
a přístup k alkoholu je zkrátka v různých ze-
mích různý. Zpít se pod obraz je na festivalu 
v Norsku něco zcela normálního a nikdo se 
nad tím nepozastavuje. Oproti tomu třeba 
zdrženliví Švýcaři jsou málokdy viděni ve spo-
lečnosti podroušení, což můžeme označovat 
za prudérní a pokrytecké, ale tak to zkrátka 
je: jiný kraj, jiný mrav, i když samozřejmě 
velmi záleží na dávce osobní tolerance da-
ného „domorodce“. Že jsou někteří lidé po 
alkoholu agresivní, je smutná pravda a naše 

letošní „málem-rvačka“ s opilým agresivním 
(a bohužel dost silným :-)) Norem nepatří 
mezi mé světlé zážitky letošního léta. Co se 
týče našinců, nechci vůbec dělat mravokárce, 
jen nabízím k zamyšlení pohled, který se mi 
donesl „zvenku“.

Ale abych skončil optimisticky: pamatuju 
ročníky Banjo Jamboree (ještě v Kopidlně), 
kde se už po obědě váleli podle cesty k pódiu 
do němoty zpití fanoušci. Mám dobrý pocit 
z toho, že třeba do Čáslavi jezdí lidé už snad 
hlavně za muzikou a aby se tam někdo odpo-
ledne motal „pod vlivem“, jsem už dlouho 
neviděl. No a po půlnoci už je tma, ne  :-)? 
Každopádně asi platí rada, která směřuje mj. 
k člověku, který pro vás už několik let „sází“ 
Bluegrassové listy, k Miroslavu Jiřištěmu – Pij-
me s Mírou :-)! (hlavně v zahraničí).

Petr Brandejs
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Banjo Jamboree 2010
Letošní 38. ročník Banjo Jamboree se opět 

konal v překrásném areálu letního kina a koupa-
liště v Čáslavi – Vodrantech. Lze jen litovat, že 
nám počasí už poněkolikáté nepřálo a možnosti 
luxusního koupání využilo jen několik otužilců. 
Na druhou stranu mohlo být počasí i horší, letos 
se s deštěm potýkaly všechny festivaly. Konec-
konců, v pátek lilo v podstatě v celé republice 
kromě Čáslavi, takže nakonec vše dobře do-
padlo a i návštěvnost byla slušná.

Festival zahájil skoro domácí Wyrton s ver-
vou sobě vlastní, začínat je vždycky nevděčné 
a chlapci to zvládli na výbornou. Následoval první 
slovenský host, kapela Grunt. Měli jsme tak mož-
nost slyšet Jána Bratinku, vynikajícího slovenské-
ho banjistu a také mandolinistu Libora Babuljaka, 
který pomáhal celý festival uvádět. Pro úplnost se 
sluší dodat, že kromě mě pomáhal s moderová-
ním také Miki Prusík. Toho možná mnozí znají 
z BG Marathonu, který uvádí. Následovala jedna 
z legend českého bluegrassu, Vojta Zicha s ka-
pelou Druhá míza, kde zakotvil exPoutník Jirka 
Mach. Znovuvzkříšený Blanket v osmdesátých 
letech posunul český bluegrass o hodný kus dál 
a i letos se předvedl ve znamenité formě. Vynika-
jící výkon podali i následující Nová Sekce a stále 
lepší Album z Chomutova. 

Křeni, ač věkem služebně mladší, patří již ke 
stálicím festivalu a svými instrumentálními výkony si 
to rozhodně zaslouží. Žánrovou změnou byli Funny 
Fellows ze Slovenska, vedení trumpetistou, hous-
listou a hlavně vynikajícím showmanem Romanem 
Féderem. Předvedli ohňostroj starého jazzu a aplaus 
diváků nebral konce. Před vystoupením jsme s Ro-
manem v zákulisí mlsali irskou třikrát destilovanou 
dobrotu, bránil se, že přijde o nátisk. Neubránil 
se a o nátisk nepřišel, pravdu jsem měl já. Páteční 
večer zakončili Poutníci připomenutím své čtyřiceti-
leté historie a bylo věru nač vzpomínat.

V sobotním dopoledním finále předkol BJ 
2010 soutěžily kapely Giant Mountains Band, 
Viagrass, Silent Rain, a All Bells & Whistles, 
vítězem se nakonec stala první jmenovaná skupi-
na, k mé velké radosti. Mám jejich muziku rád.

Odpolední program začali vítězové loňského 
finále předkol Barbeque, legendární Stanley 
Brothers připomněl Log. S krátkým blokem 
následovali vítězové finále a po nich New River 
Train kolem banjisty a vynikajícího zpěváka Moj-
míra „Tarase“ Ševčíka, dnes žijícího v Rakousku. 
Modrotisk patří ke stálicím naší bluegrassové 
scény, po nich následovali Funny Grass, jejichž 
hudební záběr je od bluegrassu přes honky-tonk 
až k irské muzice. 

Dalším hostem ze Slovenska byli BG Time 
s vlastním repertoárem a zbrusu novým CD. Po 
tradičním focení banjistů a několika skladbách 
kapely hvězd 2010 nastoupila další změna žánru. 
Cimpr-campr hraje vyloženě avantgardní mu-
ziku, vynikající je jak bubeník Robert Vítek, tak 
i baskytarista Radek Hlávka a banjista Petr Vošta. 
Podobné experimenty nebyly diváky v minulosti 
na BJ přijímány s přílišným pochopením. O to víc 
mě překvapily nadšené reakce publika, mě osob-
ně se kapela líbila už vloni na podzim, kdy jsem ji 
slyšel poprvé. Následující BG Cwrkot přinesl ryzí 
tradici a ve stejném duchu pokračoval i Blac-
kjack, který se s hostujícím houslistou Ondrou 
Kozákem dostává na absolutní špičku bluegrassu 
nejen u nás. Hostem z USA byla letos zpěvačka 
a kytaristka Sue Thompson, kterou doprovázel 
na banjo Petr Brandejs, housle a mandolínu 
střídal Ondra Kozák a na basu moje maličkost. 
Zahráli jsme směs bluegrassu a old-timeových 
melodií a snad jsme se líbili. Následující kapela 
G-run´s & Roses má za sebou vítězné tažení Ev-
ropou, v květnu vyhráli na EWOBu v Holandsku 
a následně v červenci na největším evropském 
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bluegrassovém festivalu ve francouzském La 
Roche-sur-Foron a jejich vystoupení stálo za to. 
Banjový veterán Svaťa Kotas přijel s novou se-
stavou a byl také vynikající.

Velkou radost jsem měl z ovací, kterých se 
dostalo následující vynikající švédské kapele The 
Lonesome Mountaineers. Jejich účast byla 
dlouho nejistá a jsem rád, že nakonec vše dobře 
dopadlo. Poslední dvě kapely určitě není třeba 
představovat, Monogram i Reliéf odvedli dob-
rou práci a byli příjemnou tečkou za letošním BJ.

Snažili jsme se letos opět o co nejkvalitnější 
doprovodný program festivalu. Dílny proběhly již 
tradičně zdárně, dík patří Ondrovi Kozákovi za 
jejich organizaci a všem zúčastněným lektorům. 
Dobrou odezvu mělo i loutkové divadlo určené 
pro nejmenší účastníky festivalu, které by mohly 
nadměrné dávky bluegrassu poškodit ve vývoji.

Pro mě asi největším zážitkem byla beseda 
s Marko Čermákem, který byl hostem letoš-
ního Banjo Jamboree. Bylo narváno, dotazy se 
jen hrnuly a Markovy odpovědi na ně byly velmi 
fundované a zajímavé. Zamáčkl jsem slzičku 
a přenesl se v duchu do osmdesátých let, kdy 
Marko býval s kapelou Paběrky a také s Jarosla-

vem Foglarem hostem v naší klubovně vodácké-
ho oddílu Albatros. Velmi doporučuji k přečtení 
Markovu knihu Poslední romantik.

Celkově mám z letošního festivalu příjemný 
pocit, snažili jsme se udělat program co nej-
pestřejší. Jistě někomu některá kapela chyběla, 
ale vymezený čas prostě není nafukovací a na 
mnohé se dostane zase napřesrok. Každopádně 
přípravy na BJ 2011 jsou už v plném proudu. 

Na závěr bych rád poděkoval těm, kteří s or-
ganizací festivalu pomáhali a všem, kteří na letoš-
ním BJ vystoupili. Obrovský kus práce udělal, jako 
každoročně, Honza Hejčl a přímo vzorově vstřícné 
bylo opět město Čáslav. Velký dík patří sponzo-
rům, zejména generálnímu partnerovi festivalu, 
firmě LESS a také Rosťovi Čapkovi za banjo, 
jehož dražba zpestřila sobotní program. Poděko-
vání patří Ondrovi Holoubkovi a Jardovi Průchovi 
i všem ostatním, kteří přijeli na festival vystavovat 
či prodávat. Největší dík pak patří bluegrassovým 
fanouškům, kteří na festival přijeli jako diváci 
a vytvořili po oba dny vynikající atmosféru. Těším 
se na setkání na Banjo Jamboree v roce 2011.  

Pavel Brandejs 

Banjo Jamboree 2010, foto: Jana Musílková
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Letní víkendy trávím podle hesla „Co doma? 

Tam to znám!“ Jsem pořád někde. Akce si vy-
bírám podle místa konání, ale především podle 
účinkujících kapel. Proto o víkendu 14.8. padla 
moje volba na BLUEGRASS NA MLEJNĚ v Sedlišti 
u Libáně na jičínsku. Účinkující či hrající: Twisted 
Timber, Album, For Band, Maňana Band, Blue 
Gate, Petr Kůs a Fámy byli zárukou příjemně 
stráveného dne – večera.

 (Když tak odbočím – měli jste někdy čas na 
prohlídku Jičína? Kouzelné, pohádkové město!)

 Stejně, jako většina letošních letních víken-
dových akcí, měla i tato smůlu. Vyšplouchla ji 
voda! Dešťová průtrž změnila prostor u mlýna 
v malé bažiny, a tak se veškeré centrum dění 
přesunulo do rozlehlých vnitřních prostor mlý-
na. Zájemci byli dokonce provedeni s náležitým 
výkladem celou budovou. A kdo vnímá, cítí to 
„něco“ (ducha – energii), co prětrvává v tako-
vých místech celá staletí! Později, když vykouklo 
sluníčko, mě trošku mrzelo, že jsme „zalezlí“. 
Ale poručte větru dešti! 

 Počasí se podepsalo nejen na snížení počtu 
kapel, ale i diváků. Velká škoda! Skvělý výběr 
kapel, velmi sympatické prostředí, bezva zázemí 
i obrovské půdní prostory na spaní, výběr občer-
stvení, tři druhy točeného piva (jedno nealko!). 
Velmi jsem ocenila oddělené občerstvení od 
výčepu. Hladovci nemuseli stát frontu s žízniv-
ci. Organizačně bych nenašla chybu. Musím 
vyzvednout perfektně značenou cestu ze všech 
směrů. Skvělý zvuk! Vůbec celá skupina nadšen-
ců, která se pustila do organizování této akce si 
zaslouží pochvalu!

 Nevím, zda jsem jsem kompetentní k hod-
nocení kapel. Věděla jsem, na co jedu a proč. 

Tak snad jen ve zkratce:

Album – bezva sestava, která nikdy nenudí. 
Jejich vystoupení má spád i humor, neutahají 
vás sérií podobných písní! Twisted Timber – dá 
se říct nová a stále stoupající hvězda na mod-
rém nebi, která jde svou cestou, je zážitek je 
poslouchat! Blue Gate – parní válec, z jejich 
vystoupení jde drive a energie, nerozhodí je ani 
výpadek proudu! Maňana Band – bg klasika 
s dobristkou, prostě něco jiného v programu. 
For Band – nové seskupení nadšenců okolo 
ještě většího nadšence s nezaměnitelným hla-
sem – Benita. Jako poslední jsem si nechala Pe-
tra Kůse a Fámy, které netřeba představovat či 
hodnotit. Letos křtí nové CD Řeka Shenandoah, 
které je i jejich play listem. Ať si kdo chce ,co 
chce říká, já této nové sestavě moc fandím! Z je-
jich vystoupení sálá naprostá pohoda, je tam víc 
humor a tak nějak omládli.

 A tak bych mohla jen chválit… Věříte-li mi 
nebo ne, prostě doufám, že tam příští rok nebu-
dete chybět!

Lenka Veselá, foto: Pepa Krenn

Twisted Timber
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Bluegrassový večer Nová Dubnica
Několik let jsme byli s kapelou zváni na 

vystoupení do Nové Dubnice na Slovensku. 
Bohužel nám to nevycházelo, naposledy vloni 
kvůli smutnému odchodu Milana Leppelta. 
Dopadlo to tedy až letos a tak jsme v sobotu 
ráno vyrazili na východ. Symbolicky to bylo 
zrovna 21. srpna, v den výročí okupace Čes-
koslovenské republiky různými spřátelenými 
vojsky, hlavně pak Rusáky.

Nová Dubnica leží nedaleko Trenčína, kou-
sek za česko-slovenskou hranicí. Bluegrassový 
večer letos zaštiťovalo město Nová Dubnica 
a konal se proto poprvé přímo na náměstí. Na 
krytém pódiu zde během odpoledne a večera 
vystoupily ve dvou blocích celkem čtyři kapely, 
každá kapela odehrála dva sety po čtyřiceti 
minutách. Slovensko reprezentovaly uskupení 
Krok a Blueland, Českou republiku pak The 
Log a BG Cwrkot, byť první jmenovaná kapela 
má rovněž česko-slovenské obsazení. Kapela 
Log je také myslím hlavním organizátorem 
celé akce, zejména pak její kytarista (zároveň 
také kontrabasista skupiny Krok) Marian Šu-
pák, který koncert i uváděl.

Ve čtyři hodiny odpoledne zahajoval prak-
ticky domácí Krok. Kapela patří k průkopní-
kům bluegrassu na Slovensku a její historie 
sahá hluboko do sedmdesátých let minulého 
tisíciletí. Hrají ryzí tradiční bluegrass, ovšem 
výhradně se slovenskými texty. Milan Leppelt 
vždycky říkával, že slovenština je pro textování 
bluegrassových písniček mnohem vhodnější 
než čeština a vystoupení Kroku mu dává za 
pravdu. Můj brácha si dokonce chviličku lámal 
hlavu jejich podivnou anglickou výslovností, 
než mu došlo, že chlapci nezpívají anglicky, ale 
slovensky. Tak podobně zní jejich slovenština 
v bluegrassových standardech. Autorem textů 
je kytarista a zpěvák kapely Jaroslav Nečesaný 

a řada jeho textů na Slovensku téměř zlidově-
la. Kromě něho hrají v kapele Braňo Blahovec 
– banjo, Luboš Šupák – mandolína, Marian 
Šupák – kontrabas a Andrej Šupák – housle. 
Jejich vystoupení bylo mimořádně příjemné, 
zejména jsem ocenil práci houslisty a banjo 
a také vynikající tenorový zpěv Braňa Bla-
hovce. S ním jsme si pak po vystoupení stihli 
chvilku povídat, Braňo nám vysvětlil, že Nová 
Dubnica byla v padesátých letech postavena 
na zelené louce jako vzorové komunistické 
město. Ocenil kvalitu bytů zde, protože jak 
říkal, asi se tu během stavby kradlo méně, než 
na jiných stavbách té doby. Velmi zajímavé 
bylo jeho povídání o fujaře, na kterou hraje 
a zároveň také fujary vyrábí. Ví toho o nich 
opravdu hodně a zase jsem si uvědomil, jak 
neuvěřitelně rozsáhlé jsou hudební luhy a há-
je, ve kterých máme to štěstí se pohybovat.

Druhým vystupujícím byl Blueland, kape-
la, která několikrát vystupovala na Banjo Jam-
boree. Hrají v sestavě Miloš Tomka – kytara, 
Pavol Daňo – mandolína, Ralph Schut – banjo 
a Stanislav Tomka – kontrabas. Ten se však 
letos v létě toulal kdesi v Grónsku, takže na 
kontrabas za něj zaskakoval Jaroslav Rakaj ze 
slovenské kapely Grasscountry. Musím říct, že 
se svého úkolu zhostil znamenitě, jeho výkon 
na kontrabas byl vynikající a ocenil jsem i vel-
mi pěkný sólový zpěv. O hudebních kvalitách 
ostatních členů kapely se snad není třeba 
podrobněji rozepisovat, kapela byla bezvadná. 
Miloš Tomka navíc slavil právě narozenou dce-
ru Barboru, takže jsme i ledacos dobrého po-
pili. Třetím vystupujícím v pořadí byl BG Cwr-
kot, nebudu samozřejmě hodnotit náš výkon, 
jako obvykle jsme dělali, co jsme mohli.

První set zakončil The Log ve složení Jarek 
Dvořák – banjo, Jirka Dvořák – mandolína, 
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Marian Šupák – lead kytara, Luboš Drozd 
– kytara. Na basu zaskakoval za Otu Keleme-
na David Koucký a myslím, že to zvládl dobře. 
Kapela hrála své milované Stanley Brothers 
a kdo zná jejich muziku, ví, že to někdy bývá 
pro basistu trochu oříšek. Banjové začátky 
Ralpha Stanleyho, které mistrně ovládá Jarek 
Dvořák, nejsou tak úplně známé a rytmicky 
jsou zhusta velmi nezvyklé. Jarek mi pak po 
vystoupení říkal, že kapela chystá změnu. 
Ota definitivně odchází a na basu by ho měl 
nahradit syn Míry Kalouska, který v kapele 
dlouhá léta vynikajícím způsobem obstarával 
crosspickingovou kytaru a zpěv. Doufám, že 
to chlapcům vyjde.

Druhý set se odehrál ve stejném duchu 
a celý festival skončil kolem desáté hodiny 
večer. Vzhledem k tomu, že se konal na ná-
městí mezi obytnými domy, kvůli rušení noč-
ního klidu ani déle trvat nemohl. Celou akci 
navštívila hojnost diváků, byť se na obrovské 
ploše náměstí trochu ztráceli. O muzikanty 
bylo dobře postaráno, kromě vynikající pizzy 
i dobrým pivem, točil se Velkopopovický kozel 
a nebyl špatný. Člověk je už tak zmatený, že 
jsem si celou cestu tam říkal, to zase bude, 
na Slovensku se platí eurem, tři eura za pivo. 

No, stálo osmdesát centů, holt Slovensko není 
Holandsko nebo Německo, byť měnu mají 
stejnou.

Po skončení akce jsme se přesunuli do ne-
daleké hospody, kde se festival v předchozích 
letech konal a kde se příjemně jamovalo. Byl 
jsem ale unavený a tak jsem dlouho nevydržel 
a šel si zdřímnout do auta. To se nakonec uká-
zalo jako dobrý tah, protože na zpáteční cestě 
nás v neděli ráno hned za slovenskou hranicí 
zastavila bdělá policejní hlídka a musel jsem 
dýchat. Po jamu jsme se přesunuli několik 
kilometrů do Trenčianských Teplíc, kde jsme 
v lůně přírody strávili noc a ráno vyrazili k do-
movu, samozřejmě až po dotankování nafty. 
Maroš Šupák, který nás vyprovázel, se divil, 
proč tankujeme, jemu se nezdála být pumpa 
nijak levná. No nám ano, litr nafty přišel na 
dvacet sedm korun. 

Velký dík patří všem, kteří festival pomá-
hali uspořádat, a doufám, že se jim to bude 
dařit i nadále. Pro naši kapelu to byla milá 
příležitost zahrát si po dlouhé době zase na 
Slovensku. 

Pavel Brandejs
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Závislost po celý rok
Již od časného jara najdete na mapě naší 

republiky nějaké to místo, kde se můžete zapo-
slouchat do tónu bajna, kytary, mandolíny a dal-
ších nástrojů spojených s bluegrassem. Nebudu 
jistě daleko od pravdy, když zde uvedu, že fes-
tivaly na open scénách jsou asi největší drogou 
a to nejen pro samotné muzikanty, ale i pro di-
váky, kterých nám bohužel trošku poslední roky 
ubývá. Sám jsem to přesně takto cítil jako divák 
v dobách působení v různých někdy i rádoby 
bluegrassových kapelách a o to více pak během 
působení v Nové Sekci. „Potkáváš stále ty stejné 
ksichty, slyšíš stále tu stejnou muziku, ale nikdy 
nemáš dost.“ 

 Každým rokem se pro mne otvírala sezóna 
na festivalu Jamboree Strakonice, teď je to ještě 
o týden dříve, Womackův PidiFest v Trnové je 
tím pravým klíčem k otevření a závěr, ten vždy 
patřil opravdovému Bluegrass Marathonu v Bo-
rovanech. Jenže co mezi tím? Co mám dělat od 
září do května, když chci tuhle muziku poslou-
chat a vidět ty „ksichty“ i v zimě? Moc možností 
se nenaskýtá. Samozřejmě, je tu Bluegrass Ad-
vent v Kralupech a řada koncertů, včetně dnes 
již zaběhlých bluegrassových večerů U Vodárny 
v Praze (kde že jsou zlaté časy klubu CI5 na Smí-

chově). Většina těchto akcí se koná v pracovním 
týdnu, takže, „Jeď tedy třeba do Prahy, v noci 
zpět a ráno mazej roztáčet kola továrny, milý 
dělníku“. Občas to udělat jde, ráno se oklepeš, 
v práci to nějak ten den vydržíš a odpoledne 
doma doženeš spánkový deficit. Dělat to ale 
pořád, to nemůže vydržet ani ten nejotrlejší 
bluegrassový muzikant. 

 Žiju v nádherném kraji. Na východ hrad Ka-
rlštejn a Koněpruské jeskyně, na sever Křivoklát 
s hvozdy plnými zvěře, na západ hrady Točník 
a Žebrák a na jih Brdské hřebeny, kde začínala 
hudební éra nejednoho country nebo bluegras-
sového muzikanta. Právě tímto směrem, tedy 
na cestě od Zdic do Brdských lesů můžete po 
chvilce hledání v mapě narazit na vesničku Mál-
kov. Před lety tam kamarád koupil starý napůl 
zchátralý statek, ve kterém si otevřel malou hos-
půdku s barem a velkým krbem, od kterého jste 
po sobotní probujařelé noci odcházeli vyuzení 
jak hornické klobásy. Po čase proběhla velká 
rekonstrukce a já měl tu čest s Novou Sekcí být 
kapelou, která otevírala novou epochu Ranč 
Málkov. Pak bylo zas chvilku ticho, občas jsme 
tam zajeli na pivko a ohnivou vodu v podobě 
bramborového extraktu a téměř vždy hráli až 

Blanket
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do svítání. Jenže to mi bylo stále málo. Využít 
tento ranč pro pořádání pravidelných akcí není 
vůbec špatný nápad. I když je Málkov zapadlá 
vesnička, je to přece kousek od Prahy, na vlak 
do Zdic to taky není daleko a navíc, stylový ranč, 
koně, kovbojové, indiáni, ubytování a báječná 
příroda. 

Tak nějak vznikly „Páteční country bluegras-
sové večery“. Přesněji to bylo 30. dubna 2009. 
Důvodů proč zrovna páteční, je hned několik. Po 
pátku většinou přichází sobota a to je volný den. 
Když prohýříte páteční noc poslechem, tancem 
nebo jamováním, ještě pořád vám zbývá sobota 
a neděle na odpočinek. Kapely, které zahrají 
v pátek na ranči, můžou v sobotu klidně pokra-
čovat na další akci, navíc rozehraní z vystoupení 
na ranči.

Za půl druhého roku se při Pátečních country 
bluegrassových večerech vystřídala řada známých 
i méně známých hudebních těles z oblasti coun-
try, folku a bluegrassu. Namátkou například 
znovuvzkříšený Blanket, Album, G-runs'n'Roses, 
Country Cocktail, Brzdaři. Z novější a tedy mladší 
krve, Jirka Králík a Rowdy Rascals, Twisted Timber, 
VHS Rebel,Freetime, PlešBend. A jelikož nejen 
bluegrassem živ je člověk, byla zde i holandská 
rockabilly kapela Holy Water, bluesový Besedický 
Blues Band, folkový Farmáři a z country kapel ka-
rlštejnské Kapičky, nebo kapela Šporny.

Každý z těchto večerů je zároveň pořádán 
z důvodu rozšíření hudebního dění v tomto 
kraji, ale i z důvodu naučit naslouchat nejen 
bluegrassu širokou veřejnost, což je někdy velmi 
tvrdý oříšek.

V příštích pátečních večerech, které se bu-
dou pravidelně konat až do konce tohoto roku, 
se můžeme tedy těšit na kapely Album, Handl, 
VHS Rebel, BG Bazar, Brzdaři, G-runs n Roses 
a další. 

Bližší informace kdo a kdy nám bude hrát 
na ranči, najdete na webu samotného ranče 
www.rancmalkov.cz. Téměř z každé akce si 
můžete prohlédnout fotografie na http://mar-
thablack.rajce.idnes.cz/ , nebo se přihlaste ke 
skupině Páteční country bluegrassové večery 
na dnes již masově rozšířené síti facebook, kde 
budete mít rovněž úplný přehled o dění na ranči 
a v neposlední řadě si můžete o informace na-
psat rovnou mě na email.

Závěrem bych chtěl poděkovat Ranči Málkov 
za skvělé místo pro muziku a všem zúčastněným 
kapelám za muziku a výbornou náladu při koná-
ní těchto akcí. Těším se na další večery způsobe-
né závislostí na bluegrassu a ostatní muzice.

text a foto: Vláďa Kopecký – Martha Black
www.marthablack.cz

Album
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Bluegrass Stage 2010
slovenské predkolo Banjo Jamboree

Už po tretí krát sa v Bratislave uskutočnila 
súťažná prehliadka Bluegrass Stage, ktorá je zá-
roveň slovenským predkolom najstaršieho blue-
grassového festivalu v strednej Európe, BANJO 
JAMBOREE v Čáslavi, z ktorého víťaz priamo 
postupuje na známy festival European World Of 
Bluegrass v Holandsku.

Prehliadka sa konala opäť v inom prostredí, 
tento krát v reštaurácii a pivárni U ZAJACOV 
v bratislavskej Rači, v nedeľu 23.5. Aj počtom 
súťažných kapiel, aj počtom festivalov o účasť 
na ktorých sa bojovalo, to bol skromnejší roč-
ník. Hoci pôvodne bola prihlásená aj kapela 
Grassland, v deň akcie sme sa dozvedeli, že 
nebude môcť prísť. Zahrali nám teda len tri (ale 
o to kvalitnejšie) skupiny, medzi ktoré sa rozdelili 
aj prvé tri víťazné miesta. To, v akom poradí za-
hrali, môžeme použiť aj na odkrývanie stupňov 
víťazov. Ako prvá sa predstavila a na 3. mieste 
sa umiestnila kapela TIEŇ, podľa vlastných slov 
z Trenčína a okolia. Kapela už funguje na tejto 
scéne mnoho rokov, líder Rejo, alias Pavol Daňo 
navyše organizuje úspešný bluegrassový festival 

Bluegrass Večer v Hornej Porube a je známym 
pojmom v rámci slovenského bluegrassu. Tieň 
predviedli príjemné vystúpenie aj vlastných 
aj prevzatých skladieb a naladili divákov na 
tú správnu atmosféru. Ako druhá súťažná 
kapela sa predstavila a na 2. mieste skončila 
bratislavská skupina STRESSED HEDGEHOG. 
Tu je zaujímavé, že sa objavili na tejto akcii 
už po tretí krát a vždy s inou zostavou. Tento 
krát stavili na výrazné vokály, kde okrem lídra 
Reného Jankoviča zaspievali aj tri šarmantné 
dámy, sólová speváčka Dominika Piechočáková, 
a vokalistky Linda Nováková a Katka Jačianska. 
Počula som už že je to výborná zostava a tak 
som sa na vystúpenie veľmi tešila, keďže pred-
tým som nemala možnosť ich ešte počuť (aj keď 
som z Bratislavy – ozaj tých možnostá tu máme 
veľmi málo a na Kosodrevine na Chopku som 
žiaľ nebola tento rok). Nesklamali ma, práve 
naopak. Bola som nadšená, veľmi vydarené 
vystúpenie. Excelentné boli najmä vokály a tiež 
sa mi páčila ženská spevácka zložka, keďže tá 
najmä v slovenských bluegrassových kapelách 
dosť chýba. Hneď sa stali favoritom na víťazstvo, 

Viagrass
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aj keď vedeli sme že karty ešte môže zamiešať 
posledná účinkujúca kapela. A tak sa aj stalo. Na 
kapelu VIAGRASS sme kvôli iným povinnostiam 
členov kapely a neskoršiemu príchodu museli 
ešte chvíľku čakať, preto voľný priestor vyplnila 
prvou časťou svojho vystúpenia kapela CANDY 
FLOSS, víťaz minulého ročníka súťaže. Keď sa 
už všetci členovia poslednej zúčastnenej kapely 
pozbierali (Dušan Hronec, Adrian Minarovič, Erik 
Banič, Martin Burza a Filip Baťo), mohol sa začať 
koncert víťaznej kapely. Všetkých prítomných 
„dostali“ špičkové inštrumentálne predstavenia 
jednotlivých hráčov a tiež príjemne prekvapili 
vokály Dušana, Erika a aj talentovaného mla-
dého huslistu Martina. Ja osobne som Viagrass 
videla na minuloročnom Bluegrass Feste kde sa 
o vokály „postarali“ švédski chlapci Lars a Mi-
kael z kapely Lonesome Mountaineers, tam 
to bolo skutočne špičkové. Tu som sa trošku 
obávala, ako to bude znieť bez nich, ale bolo to 
výborné. A práve na VIAGRASS sa môžete tešiť 
aj Vy, ak budete prítomní aj na súťažnej časti 
festivalu Banjo Jamboree v Čáslavi, lebo práve 
tam sa kapelka prebojovala svojim víťazstvom 
u nás. Ešte pár slov k hodnoteniu a k porote. 
Ďakujem Cifovi alias Richardovi Cíferskému, 
ktorý sa ujal predsedovania a spolu sme dali do 
kopy porotcovský tím a pravidlá. Medzi štyroch 

porotcov patrili: Rišo, ja, zvukár akcie Jirko Elger 
(dodatočne ďakujem za opäť excelentný zvuk) 
a mandolinista Rudo Jurkech. Piatym porotcom 
boli diváci, ktorí mohli svoj hlas odovzdať jed-
nej so súťažných kapiel. Medzi divákmi, ako sa 
očakávalo, zvíťazila domáca bratislavská skupina 
Stressed Hedgehog. U porotcov to bolo ťažké 
rozhodovanie, keby sa to dalo, najradšej by 
niektorí z nich obe kapely dali na prvé miesto. 
U jednej prevažovali výborné vokály, u druhej 
špičková technika a „drajv“… nakoniec sa 
tesným rozdielom rozhodlo. Ešte raz by som 
rada poďakovala všetkým, ktorí sa na tejto akcii 
podieľali a verím, že sa uskutoční aj budúci rok, 
a že aj záujem zo strany zúčastnených skupín 
bude väčší, keďže tých bluegrassových akcii 
u nás je ako šafranu. 

Kamila Trávničková

PS: Rada by som využila aj tento priestor 
a informovala Vás, že žiaľ tento rok nebudeme 
organizovať festival BLUEGRASS FEST, ktorého 
4 ročníky sa doteraz konali v Bratislave, snáď sa 
budúci rok situácia zlepší. 

Stressed Hedgehog
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Americká show ve Stodůlkách
Klub Mlejn je jedním z nejzajímavějších míst 

v Praze pro setkávání s muzikou, což platí do-
konce i v době jeho zvolna končící rekonstrukce. 
Na sklonku letních prázdnin jsme uvítali v tzv. 
náhradním Mlejně, tedy Spolkovém domě ve 
Stodůlkách, zpěvačku a autorku s dvojnásobnou 
nominací na prestižní cenu Grammy Award za 
nejlepší bluegrassové album roku, Claire Lynch. 
Akce byla zorganizovaná dosti náhle, nicméně 
tamtamy zafungovaly a sál pamatující časy, kdy 
býval sokolovnou, se zaplnil příznivci bluegrassu 
z Prahy i zdaleka. Odměnou jim byl špičkový kon-
cert Claire Lynch Bandu, nešizené, bez předkapely 
odehrané celovečerní představení. Na playlistu 
bylo nejvíc skladeb možná z alba Silver and Gold 
a nechyběly ani písně z dalších desek, takže jsme 
slyšeli jsme například If Wishes Were Horses, Who 
Knows What Tomorrow May Bring, Humming-
bird, Safe Haven, Woods of Sipsey, A Canary’s 
Song, Missionary Ridge nebo v závěru produkce 
Wabash Cannonball v „nekonečné“ verzi.

Claire Lynch Band dokázal obsluhovat více 
nástrojů, než měl členů, takže repertoár byl 
pestrý nejen co se žánrového rozpětí a využívání 
prvků swingu i country týče, ale i díky střídajícím 
se instrumentům. Hře na nástroje dominoval 

Mark Schatz, jehož jméno jako špičkového kon-
trabasisty žánru si pamatuji už z dávných časů, 
kdy – přiznám se – jsem netušil nic o tom, kdo 
je Claire Lynche. (A proto mě překvapilo, jak mla-
distvě Mark vypadá…). Dvakrát odložil kontrabas 
a zahrál skvěle na clawhammer banjo a co víc 
– od první chvíle, kdy se před nástupem kapely 
„na plac“ prošel po pódiu ve své bizarní pokrýv-
ce hlavy, bylo zřejmé, že je přítomen showman. 
A skutečně se Schatz po celý večer snažil: trousil 
veselé poznámky, cloggoval, bubnoval si na bři-
cho i jiné části těla… Jeho rovněž výborně hrající 
spoluhráči střídali housle s mandolínou (Jason 
Thomas) a kytaru (častěji) s mandolínou, popř. 
i kontrabasem (služebně i věkem nejmladší Matt 
Wingate). A Claire Lynch (hrající na kytaru) zpíva-
la prostě krásně – tak, jak to známe z desek.

Díky pořadatelce Marušce Navrátilové za 
rychlé zorganizování nádherného hudebního 
zážitku a těšme se, že se zase sejdeme už 
v znovuotevřeném Mlejně na nějakém světovém 
bluegrassu.

Tomáš Hrubý, Lenka Krausová
Claire Lynch Band, 25. srpna 2010,

Praha, Spolkový dům Stodůlky

foto: Lenka Krausová
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Laurie Lewis, Tom Rozum a Red Wine 
z Itálie ve Švýcarských Alpách

Interlaken, 13. března 2010

V březnu přijeli na pozvání italské kapely 
Red Wine do Evropy Laurie Lewis a Tom Rozum 
z Kalifornie. Po obrovském úspěchu, který měla 
před dvěma lety jejich první Bluegrass Party 
v Janově, pořádaná u příležitosti třicátých naro-
zenin kapely, se rozhodli si to letos zopakovat. 
Na té první jako host vystupoval Tim O’Brien. 
Tentokrát si pozvali Laurie a Toma, se kterými 
již několikrát vystupovali v Americe. Druhá párty 
se v Janově konala o víkendu 19. – 20. března. 
Naštěstí se jim podařilo sehnat i jeden společný 
kšeftík ve Švýcarsku.

Interlaken je pro mě přece jenom blíž než 
Janov, tak jsem se tam minulý víkend vydala. 
Počasí bylo úplně senzační, vybrala jsem si tedy 
cestu vlakem pres Luzern a hory. Mohla jsem si 
oči vykoukat! My tady v Bülachu máme celou 
zimu povětšině mlhu a najednou toho sluníčka! 
Udělala jsem spoustu fotek z okna vlaku, myslíc 
při tom na píseň od Blue Highway THROUGH 
THE WINDOW OF A TRAIN. 

Reklama na koncert slibovala „White Moun-
tains & Blue Grass“ – tedy bílé hory a modrou 
trávu a já si k tomu ještě dodala & Blue Sky 
– modrou oblohu. No myslím že té modré bylo 
až až…

Kapela přijela na zvukovku pozdě. Cestovali 
z italského Torina a také se nemohli vynadívat 
na hory a věčně zastavovali na focení. Já se 
zatím během čekání vydala na procházku kolem 
Brienzkeho jezera.

Koncert zahájili Red Wine v osm, o půl hodi-

ny později, než bylo naplánované. Nevím, zda je 
všichni znáte, tak vám je raději přestavím: Mar-
tino Coppo, hlavní zpěvák a mandolína, Silvio 
Ferretti – banjo, jeho dvacetiletý syn Marco Fer-
retti – kytara a na basu, co tvrdí muziku, hraje 
Stefano Cavallo. Zahájili písní BLUE NIGHT – no 
už zase to modro... Spousta dalších následovala. 
Největší úspěch měla píseň od Barry a Holly Ta-
shian TWO WAYS TO FALL a Silviova instrumen-
tálka nazvaná MISLEADING. Po písničce LITTLE 
BLACKBIRD pozvali na scénu své vzácné hosty.

Laurie pozdravila obecenstvo německy a lid 
šílel nadšením. Tím se ale její slovní zásoba pro 
ten večer vyčerpala a tak dál již pokračovala 
v angličtině. Zahájili instrumentálkou od Bill 
Monroea GOLDEN WEST – věnovali ji na počest 
festivalu v Kalifornii. Pak Laurie chtěla, aby něco 
zazpíval Martino. Ten se sice bránil, že ještě 
zpívat nepřestal, ale nakonec spustil BARTEN-
DER BLUES od Jamese Taylora. Laurie se přidala 
a to byla krása! Laurie a Tom nám předvedli 
zdvojené housle v MISS THE MISSISSIPPY AND 
YOU Jimmy Rogerse. Laurie vesele jódlovala 
a pak prohlásila, že je asi velmi odvážná, přijet si 
z Ameriky zajódlovat do Švýcar! Obecenstvo se 
mohlo uchechtat!

Další set po přestávce již zůstali na jevišti jen 
sami dva s Tomem. Začali hrát BEAVER CREEK 
a několik dalších písní z jejich posledního cédéč-
ka Blossom. Na přání nám předvedli krásnou pí-
seň od Louvin Brothers I WISH I HAD A DREAM. 
Laurie povídala, že moc ráda jezdí do Švýcarska, 
kde má spousty přátel a nám všem věnovala 
svou OLD FRIENDS. Další z obecenstva si přál sly-
šet MY DIXIE DARLING od Carter Family. Večer 
ubíhal jako voda. Tom prohlásil, že je tady moc 
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suchej vzduch a že musí něco udělat s kobylkou 
na mandolíně a zmizel. Laurie na to, že celý ve-
čer se Sylviem čekali, až někdo přetrhne strunu 
či co, aby si mohli spolu zahrát nějakou skladbu 
ve stylu old time banjo a housle. To jim tedy šlo 
výborně. Když se Tom vrátil, zazpíval nám nád-
herné tango. Jeden z největších zážitků večera 
byl, když se cela kapela shromáždila před jeviš-
těm a bez mikrofonu spustili WHO WILL WATCH 
THE HOME PLACE? Skoro celý sál zpíval sebou 
a nejeden tajně zamáčkl slzičku. Měla to sice být 
píseň poslední, ale přece jsme je nemohli nechat 
odejít jen tak.

Vrátili se a zazpívali OLD KENTUCKY HOME, 
ale ani pak se jim to nepodařilo. Přišla jedna žen-
ská z publika s tím, že hraje na foukačku a moc 
ráda by si s nimi zajamovala. Prý má děsnou 
trému, ale na druhou stranu taky měla velkou 
odvahu. Zahráli nám společně ROCKY ROAD 
BLUES a vyšlo to nad očekávání velmi dobře. 
Koncert měl končit v deset, kvůli veřejné do-
pravě, ale bylo již skoro jedenáct, když jsme se 
rozcházeli. Libovala jsem si, že nemusím klusat 
na poslední vlak, který už byl v tahu. Pořadatel-
ka Martina mi zajistila ubytování s muzikanty. To 
jsem ještě netušila, že budou bydlet v rozkoš-
ném starém zámečku. 

Klaus, Martinin přítel, se předvedl jako 
skvělý kuchař a tak po skleničce červeného vína 
servírovaného Red Wine (slovní hříčka, která 
zní lépe v angličtině – red wine with Red Wine) 
v salóně, jsme se odebrali na slavnostní večeři do 
jídelny. Povídalo se ještě dlouho do noci.

Ráno jsem se vydala na obchůzku po okolí, 
zase udělat spoustu fotek. Po skvělé snídani 
nastalo muzicírování v salonu. Martina i Klaus 
vytáhli své mandolíny, aby si na ně Martino 
zahrál. Silvio je doprovázel na klavír. Bylo veselo, 
ale musela jsem klusat na autobus. Protože hory 
se v mezičase schovaly do oparu, vybrala jsem si 
tentokrát cestu přes Bern. Po chvíli jsem vylezla 
z autobusu a šla dál pešky kolem Thunského 
jezera se podívat na ostrůvek Grundeinseli, 
kde se v červenci koná bluegrassový festival. 
Poprvé jsem ho viděla prázdný. Doufala jsem, 
ale marně, že si z něho třeba přece jen vyfotím 
panorama čtyřtisícovek Eigeru, Panny a Mnicha. 
Hory se již bohužel, stejně jako v létě na festi-
valu, neukázaly. Tak dál kolem jezera do Thunu 
na vlak. Však té krásy bylo za ten víkend až do 
aleluja a člověk nemůže mít všechno.

Lilka v Bülachu, 22. března 2010

Pátý mezinárodní bluegrassový festival  
La Roche-sur-Foron
28. července – 1. srpna 2010
Soutěž o nejlepší evropskou kapelu 

Koncem července se v půvabném středově-
kém francouzském městečku La Roche-sur-Foron 
na úpatí Savojských Alp konal teď již tradiční 
největší bluegrassový festival. Přes tu poměrně 
krátkou dobu trvání si právem zasluhuje titul 
Evropská bluegrassová událost roku. Letos mu 

předcházela třídenní bluegrassová dílna, kde vy-
učovali členové americké kapely Hickory Project 
a Sue Thompson.

Přijeli jsme tam s Herbertem, jeho manžel-
kou, kámošem a Blankou ve čtvrtek odpoledne. 
Jako každoročně jsme se ubytovali v katolickém 
internátě, kde ostatně bydlí skoro všichni muzi-
kanti. Po cestě z parkoviště jsme potkali právě 
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odjíždějící Sue Thompson, která na mě volala, ať 
vás všechny v Česku nechám pozdravovat. Ráda 
to vyřizuji.

A pak hurá na festival! V tělocvičně se na-
hlásit a vyřídit formality. Vyfasovat denní dávku 
„Eurochů“ které tam jsou oficiálním platidlem 
a každý muzikant jich dostane dostatečné množ-
ství, aby nemusel trpět hladem ani žízní. Mine-
rálka je pro účastníky s plackami ve VIP stanu 
zadarmo. Oproti jiným ročníkům zde byla novin-
ka. Každý dostal žlutý plastikový kelímek s logem 
festivalu s tím, že do ničeho jiného nám nikdo 
nic nenalije. Ukázalo se to jako výborný nápad, 
pár lidí zpočátku reptalo, ale nakonec si všichni 
zvykli. Obecenstvo si kelímek v bílém provedeni 
mohlo zakoupit za jeden Euroch = 1 Euro. Když si 
vzpomenu třeba na Banjo Jamboree, kolikrát Pa-
vel Brandejs upomínal obecenstvo, ať si po sobě 
uklidí, a přesto se tam povalovaly stovky či tisíce 
kelímků od piva, talířků atd. Tady měli speciální 
nádoby či pytle na tříděný odpad a na nich dvoj-
jazyčně napsáno, co kam patří a pro negramotné 
to tam ještě bylo názorně namalované. Sice se 
občas někdo i přes to spletl, ale všude byl vzorný 
pořádek a na zemi ani papírek. 

V prostoru stánku s jídlem se v mezičase na 
nás usmívaly obrovské šunky na rožni, žhavily se 
obří pánve na chilli, jambalayu a jiné dobrůtky. 
Na pódiu se zatím shromažďovali absolventi dílny. 
Zahráli nám několik skladeb a za chvíli vypukl 
oficiální program.

Jako první nastoupili naši Brzdaři a hrálo jim 
to výborně. Dokonce si obecenstvo vytleskalo 
přídavek – FOX ON THE RUN. Po nich Roots & 
Gallots z Velké Británie. Úplně první skupina 
z Walesu, která se kdy evropského festivalu zú-
častnila. A měli úspěch! Když mluvili, moc jim 
nebylo rozumět, zato ale krásně trojhlasně zpíva-
li. Další byli Francouzi, Nashville Airplane, kteří 
nám zahráli několik folk-pop-rockových klasiků, 

jako PROUD MARY, pár Dylanovek a také něco 
z klasického bluegrassu. Hlavní zpěvák hrál také 
na foukačku. Osobně se mi moc líbili, všichni 
výborní muzikanti. Měli smůlu, při jejich vystou-
pení se otevřelo nebe, a jako když se obrátí kýbl. 
Sledovali jsme je tedy z VIP stanu. Bohužel liják je 
dost přehlušoval, což mě docela mrzelo, naštěstí 
se to rychle přehnalo.

Večer zakončil Mideando String Quintet 
s novou zpěvačkou. Ti mne ale tedy moc ne-
nadchli. Jejich původní zpěvák byl výborný, ale 
tato sestava nás vyhnala na ubytovnu, kde se již 
vesele sejšnovalo.

V pátek dopoledne jsme se vydali do města, 
kde se mělo hrát v poledne skoro u každé hospo-
dy. Těšila jsem se na Dessert, ale ty jsme bohužel 
nikde neviděli. Až skoro v jednu mi někdo poví-
dal, že hrají někde daleko u nádraží a že již jistě 
končí. No, nekončili, hráli tři sety, což jsem se bo-
hužel dověděla až dodatečně. Ani to nádraží prý 
nebylo tak moc daleko. Blanku ale bolela noha 
a všude kolem bylo krásné muziky ažaž, a tak 
jsme už zůstaly ve městě. Vylezly jsme společně 
na věž, odkud bylo vidět široko daleko a já se pak 
odpoledne vydala už sama po krásách okolí.

Večerní program zahájili Francouzi Tennes-

G-runs'n'Roses
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see Stud, se kterými jsem se seznámila v květnu 
v Holandsku. Nic pro tradicionalisty, mají i bubny, 
ale pěkně se poslouchají. Jejich banjista Christian 
Labonne je nový president Francouzské blue-
grassové asociace. Zpěvačka je půvabná a duet 
WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL vyzněl nád-
herně. Také trojhlasy měli výborné, nakonec ještě 
přidávali HELLO, MARY LOU.

Potom následovalo oficiální zahájení festivalu 
s Christopherem, Didierem, starostou a dalšími. 
Záhy nastoupila první z dnešních tří soutěžících 
kapel, Wyrton. Po získání loňské třetí ceny 
tam mají spoustu fanoušků. A ti je moc pěkně 
přivítali. Hrálo i zpívalo jim to taky výborně. Do-
konce Honza Roth je i anglicky uváděl. Bohužel 
byla v jejich vystoupeni cítit určitá únava, nehráli 
tentokrát na sto procent. Málo jste spali, nebo 
moc pili, tak co hoši? V porotě říkalo několik lidí, 
škoda, měli by na to být lepší!

Německá Covered Grass je na pohled 
příjemná kapela, ale zdáli se mi naprosto bez 
temperamentu a tiše jsem při jejich vystoupení 
zívala. Do bluegrassu měli také daleko, no nebyla 
to moje parketa. I když většině se líbila zpěvačka 
s červeným kloboučkem. Po nich nastoupil náš 
Blackjack a všichni rychle ožili. V La Roche hráli 
poprvé a měli bombastický úspěch. To se již u pó-
dia řadily letošní festivalové hvězdy: Dale Ann 
Bradley & the Bluebillies. Dale Ann Bradley, 
které ve Francii přezdívají bluegrassová „Piaf“, 
získala poslední tři roky za sebou ocenění nejlepší 
zpěvačka roku. Steve Gulley, toho jistě znáte z ka-
pel jako Doyle Lawson & Quicksilver, Mountain 
Heart a Grasstowne, je také výborný textař. Spo-
lečně s Timem Staffordem napsali předloňskou 
vítěznou píseň roku THROUGH THE WINDOW 
OF A TRAIN. Sourozence Kim a Joel Fox jste měli 
v La Roche možnost vidět vloni s kapelou 3 Fox 
Drive. Také Kim patří k písničkářské špičce a její 
písně zpívají mimo jiné i Trischa Yearwood a Reba 
McEntire. Kapelu doplnil Alan Bibey, vynikající 

mandolinista i zpěvák. Toho asi taky všichni zná-
te. No, bylo to MASO! A obecenstvo šílelo.

Italští Red Wine to po nich neměli lehké. Bylo 
již po půlnoci a lidé se pomalu vytráceli. I Herbert 
s ostatními odjel, já se pak svezla s Dessertem. Na 
internátě se již vesele jamovalo.

Sobotní ráno nás uvítalo sluníčkem a mod-
rou oblohou. Na výbornou snídani jsme dorazili 
mezi posledními. A pak si honem zabalit pár 
teplých věcí po včerejší studené noci a vyrazit 
směr festival. Program zahajovali Twisted Timber 
o půl dvanácté. Všem se moc líbili, i když hráli 
v malinko jiné sestavě, než jsme zvyklí. To jsme 
ale věděli jenom my, co je známe. Na poslech 
naprosto perfektní! 

Čtyřčlenná německá kapela Roots Expe-
rience se Sliding Tomem a Gabi Weber, které 
dobře známe z Dobrofestu v Trnavě, mě trochu 
zklamala. Nebyla v tom žádná šťáva. Zato fran-
couzské trio Stepping Stones bylo super. Thier-
ry Lecocq patří jak na mandolínu, tak na housle 
k evropské špičce, výborný je dobrista Jean Paul 
Distel i zpěvačka a basistka. Excelovali mimo jiné 
v mandolíno-dobrovém duetu a`la Jerry Douglas 
& Peter Rowan a sklidili bouřlivý potlesk. Po 
nich nastoupili jediní Švýcaři, Rick Noorlander 
a Karin Streule. Oba hrají na kytary a vyučují 
v hudební škole v Appenzellu. Pro mě to byla 
premiéra, i když Ricka znám už mnoho let. Pěkné 
vlastni skladby, jako BEARS IN ARKANSAS, SONG 
FOR RYAN, které nahráli na své nové CD. Karin že 
prý bude jódlovat, ale spíš mi její zajímavý zpěv 
připomínal Blanku Táborskou, než nějaké jódlo-
vání. Krásná byla i společná TIME AFTER TIME. Po 
bluegrassu ale ani stopa.

Po nich následovala přestávka. Nahoře v hu-
dební zahradě, kde bylo možno vidět nejrůznější 
vynálezy, na které se dalo hrát, začínal dětský 
program. Bylo prý tam velice veselo. Děti tančili 
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a zpívali a přes den se tam také učily si vyrábět 
jednoduché hudební nástroje atd. V místní hu-
dební škole se konaly Master workshopy: banjo, 
kytara, mandolína a housle. Ve městě v altánu 
byla velká burza s deskami a CD. Několik skupin 
tam hrálo či jamovalo u různých hospod nebo 
v parku. Celé město jako vždy žilo bluegrassem. 
Na festivalovém prostranství hrála kapela pro ta-
nečníky square-dance.

V pět odpoledne znova začal oficiální pro-
gram. Zahájil ho výborný New Essex Band, star-
ší páni z Anglie, kteří loni vyhráli druhou cenu. 
Po nich Jirka Králík s jeho Rowdy Rascals, na 
podiu střídavě jako trio, kvartet a ke konci, kdy 
si přizvali výborně hvízdajícího tatínka Petra, do-
konce kvintet. Jako vždy měli obrovský úspěch. 
V sedm večer nastoupila na jeviště první sobotní 
soutěžící kapela, Quartier Francais. Byli uvede-
ni jako newgrassová kapela, ale hráli spíš pop 
a rock. Bluegrassu či newgrassu tam moc slyšet 
nebylo. Rolling Stones, Shaw Colvin, John Butler 
a něco hodně málo od Billa Monroea. Na podiu 
se za velkých ovací objevilo tradiční slovenské 
Šídlo a milovníci bluegrassu si konečně přišli na 
své. Spousta lidi je zařadilo mezi favority festivalu, 
byli výborní! Po nich nastoupili G-Runs & Roses 
– loni a předloni se umístili jako třetí – a v publi-
ku to začalo vařit. Spustili na nás ohňostroj své 
nádherné muziky a doposud jasné prvenství Blac-
kjacku se začalo trošku kymácet. Temperamentu 
měli ažaž a jejich živelný projev přiváděl francouz-
ské publikum do extáze. Rychle jsem je klusala 
vyfotit do stanu, kde prodávali CD, neb Blackjack 
jsem po jejich vystoupení nějak promeškala.

Po nich nastoupili Hickory Project z Pennsyl-
vánie, pro většinu z vás staří známí, ještě o moc 
lepší než předloni! Spousta vlastních nových věcí, 
jedna lepší než druhá. Nejvíc se Francouzům líbil 
DAWG-GRAPELLI SONG. Hráli v šíleném tempu 
a tisíce lidí v publiku se dostalo řádně do varu. 
Blížila se půlnoc, když nastoupili lonští vítězové 

Křeni. Perfektní jako vždycky. Ale hrát naposled 
není žádný med, unavení lidé se po horkém dnu 
a spoustě nádherné muziky pomalu vytráceli do 
svých domovů, jenom pár set, či tisíc skalních 
fanoušků tam vydrželo až do konce a vyžadovalo 
si přídavku. A dočkali se!

Po cestě na ubytovnu u pavilonu jamovali 
Holanďané Lazy Tater, právě hráli mé oblíbené 
Dillardy, tak jsem se tam na chvíli zastavila. Měla 
jsem ale nějakou krizi. Chvilku jsem zalehla na 
ubytovně, koukala z okna na hvězdičky a poslou-
chala session dole u pavilonu. Blanka přišla s tím, 
že dole ve škole je pěkný jam se členy Hickory 
Project, tak jsem se přemohla a ještě se tam šla 
na chvíli podívat, ale brzo jsem padla za vlast. 
Nedělní ráno bylo překrásné. Nádherná viditel-
nost, modrá obloha, fotila jsem si tu krásu kolem 
z okna pokoje i umyvárny. Blackjack hrál v deset 
ráno na mši v kostele, ale Herbertovi a spol. se 
tam nechtělo, že je to moc brzo. S těžkým srd-
cem jsem to tedy taky oželela, protože jsem po 
snídani ještě musela balit atd. Ale jistě to bylo 
senzační. Vzpomínám, jak tam hrál Dessert a jaká 
to byla krása. Nemůžu být bohužel všude, i když 
bych moc ráda.

Festival zahajovali v poledne Lazy Tater z Ni-
zozemí. Hráli moc pěkně, je to má nejmilejší ho-
landská skupina. Po nich přišel Album ve špičko-
vé formě. Škoda, že nebyli v soutěži, moc se líbili. 
Blackjack měl odjíždět domů, Ondra Kozák už byl 
dávno na cestě. Požádali mě, zda bych v případě, 
že by něco vyhráli, nemohla za ně převzít cenu. 
S radostí jsem přisvědčila a rychle si je vyfotila, 
sice už bez Ondry, ale přece. 

A již zde byla první dnes soutěžící skupina, 
Italská Bononia Grass, s novým banjistou, 
Marcem Ferretti z Red Wine, synem od Sylvia, 
výborným kytaristou Luca Bartolini, dobristou 
Paolo Ercoli a na basu Maria Grazia Branca, kdysi 
hrávající z Red Wine. Kapela už léta patří k mým 
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oblíbencům, letos jim ale něco chybělo, nesplnili 
mé očekávání. Maďarskou kapelu Poa Patensis 
znám také z Holandska. Pětičlenná skupina s pů-
vabnou zpěvačkou a výbornou dobristou a ban-
jistkou. I ty jsem zařadila mezi favority. Mladí, 
nadějní a když spolu vydrží, mají budoucnost!

Za velkých ovací nastoupil Dessert. Byla jsem 
na ně moc zvědavá, v této poslední sestavě jsem 
je ještě neviděla. A nezklamali. Jitka s Vlaďkou 
zpívaly jako o život, největší úspěch měl jako vždy 
Ivan s jeho BEVERLY HILLBILLIES. Nádherné voká-
ly, lid kolem šílel a vytleskával přídavek a dočkal 
se! Další favoriti na obzoru! Jako poslední sou-
těžící měla být maďarská Acousticure. Bohužel 
jim do toho něco vlezlo, tak nemohli přijet. Místo 
nich, ale už mimo soutěž, nastoupil můj oblíbený 
francouzský Bluegrass 43. Pochopitelně měli ob-
rovský úspěch. A pak to začalo! Celé odpoledne 
se kolem honily černé mraky. Zvedl se vítr a za-
čalo se blýskat, většina lidí se utíkala schovat. Na 
jevišti se snažili uklidit jezera vody a VIP stan byl 
nacpaný k prasknutí. Pak přišlo hlášení, že se blíží 
silný nárazový vítr, který by mohl stan nadzdvih-
nout. Kvůli bezpečnosti se festival přestěhoval 
do tělocvičny. Tam okamžitě akusticky spustila 
francouzská kapela Howling Fox, další z mých 
oblíbenců. V mezičase tam pomocníci stěhovali 
mokré lavičky a chystali místo na rozdávání cen. 
I když většina obecenstva prchla do suchých do-
movů a aut, tělocvična se záhy naplnila. A pak 
konečně přišla ta sláva. Christopher, Didier a pan 
starosta se ujali slova a vyhlásili vítěze. O těch 
rozhodovala desetičlenná mezinárodní porota, ve 
které jsem byla členem i já.

Na třetím místě se umístil Dessert s 553 
body ze 700 možných a šťastní členové kapely si 
převzali cenu, diplom a obří flašku šampusu. Na 
druhém místě skončil Blackjack s 616 body. Měla 
jsem tu čest za ně převzít cenu i diplom. Tu jejich 
láhev jsem ale sotva uzdvihla. Zvítězili G-runs & 
Roses s minimálním náskokem, měli 618 bodů. 

Ralph zářil jako sluníčko a i s tou flaškou mával 
jako s peříčkem. Šťastný Ralph! Škoda, že ostatní 
členové kapely už tu slávu nezažili. Všem vítěz-
ným kapelám co nejsrdečněji gratuluji. Jsem na 
vás moc hrdá! Znovu se ukázalo, že český blue-
grass vládne Evropě! G-Runs & Roses přeji, ať si 
užívají ten zatím nejúspěšnější rok v jejich kariéře. 
Zvítězili jako nejlepší evropská kapela v Holand-
sku a tady si prvenství obhájili. Doufám, že až 
přijedou do Ameriky, udělají díru do světa!!! 

Pak ještě následovalo focení, Herbert a spol. 
už ale na mě netrpělivě čekali. Od předposlední 
americké skupiny RedDog ze Seattle jsem slyšela 
jen tři písničky, pěkný old- time. Když hrála po-
slední Abigael’s Orchestra, frčeli jsme již směrem 
na sever, domů. Po té bouři byl nad Ženevským 
jezerem nádherný západ slunce. První srpen je 
švýcarský národní svátek, všude kolem byly po 
celou cestu vidět ohně a spousty ohňostrojů. 
Rainer s Herbertem prohlásili, že ani netušili, jak 
Švýcaři mají je Němce rádi, že takové uvítání ještě 
nezažili. Na několika místech ale měli místo oh-
ňostrojů jenom blesky, hrom a katastrofy. Kolem 
Bernu kvůli vodě a sesuvech byl i zavřená dálnice. 
Takže jsme v La Roche měli s počasím vlastně 
štěstí! Doufám, že jste odtam všichni v pořádku 
dorazili domů! Už se těším na příští rok!

Díky Christopherovi, Didierovi, městu La 
Roche a hlavně těm sto padesáti místním dob-
rovolným pomocníkům, kteří se přičiňují o to, 
abychom se tam cítili jako doma. To se jim kaž-
doročně podaří! Bývá tam skutečný bluegrassový 
svátek. BRAVO!!!

text a foto: Lilka v Bülachu, 7. srpna 2010
Pro BL upravil Pavel Brandejs
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Vernon Crawford „Jack“ Cooke
6.12.1936 – 1.12.2009

Měl jsem to potěšení několikrát živě slyšet 
Ralpha Stanleyho a jeho Clinch Mountain Boys 
(i když poctivě přiznávám, že daleko víc mi sedí 
staří Stanley Brothers) a v roce 2006 jsem mohl 
s basistou kapely Jackem Cookem prohodit i pár 
slov na festivalu Bean Blossom v Indianě, byť to 
spíše než dialog byl nerovný zápas mé chatrné 
angličtiny a jeho dialektu. Byl velmi přátelský, 
vstřícný a usměvavý a o to smutnější byla pro 
mě následující zpráva o jeho smrti v časopise 
Bluegrass Unlimited. 

Bluegrassový svět ztratil jednoho z význam-
ných muzikantů a zpěváků. Na následky infarktu, 
který dostal doma ve věku sedmdesáti dvou let, 
zesnul 1. prosince 2009 v nemocnici v Nortonu 
ve Virginii Jack Cooke. Zemřel jen pět dní před 
svými 73. narozeninami a mnozí upozorňují na 
fakt, že Jack zemřel v ten samý den, jako jeho 
přítel Carter Stanley, třebaže o 43 let později.

V posledních čtyřiceti letech byl členem 
Clinch Mountain Boys Ralpha Stanleyho, 
perfektní spoluhráč, věrný a spolehlivý. Jako 
poklad budou tisíce bluegrassových fanoušků 
chovat v paměti „Cookieho“ hru na basu, zpěv 
barytonů a jeho velký úsměv a vřelé pozdravy 
u prodejního stolu kapely. V mé mysli zůstane 
nesmazatelná podoba Jacka, zpívajícího SITTING 
ON THE TOP OF THE WORLD, jeho znělku. Byl 
zaznamenání hodným zpěvákem, stejně tak 
doma v lead zpěvu, tenoru či barytonu, ale také 
jedním z uznávaných multiinstrumentalistů. 
V ranných sedmdesátých letech se v jednom 
klubu Ralph cítil mizerně a nechal vystoupení 
na své kapele. Roy Lee Centers vzal banjo a Jack 
přešel na kytaru. Řekl jsem mu, aby zahrál I´VE 
ALWAYS BEEN A RAMBLER a on oslnil fanoušky 
vynikající sólovou kytarou. 

Vernon Crawford „Jack“ Cooke se narodil 
v Nortonu ve Virginii 6. prosince 1936. Coo-
kovi byli muzikantská rodina, jeho bratr Curtis 
„Red“ Cook hrál na banjo v několika kapelách 
v jihozápadní Virginii. Další bratr, Hubert, tvořil 
se svou ženou Jeanette legendární gospelové 
duo, známé jako Cooke Singing. V začátcích 
Curtis, Hubert a Jack vystupovali jako The Co-
oke Brothers.

Jack začal s muzikou jako velmi mladý, ale 
jeho první profesionální práce byla hraní na 
basu u Stanley Brothers v roce 1957. Kolem 
roku 1958 ho najal jako lead zpěváka a kytaristu 
Bill Monroe. Po několik příštích let byl členem 
Bluegrass Boys a v letech 1957 - 1958 se podílel 
na třech nahráváních pro firmu DECCA, kde 
vznikly takové skladby, jako GOTTA TRAVEL ON, 
BIG MOON a STONEY LONESOME.

V roce 1962 se odstěhoval do Washingto-
nu D.C.. kde krátce vystupoval se Stonemans 
a potom do Baltimore v Marylandu, kde vedl 
svou vlastní kapelu, The Virginian Mountain 
Boys, kde jeden čas hrál Del McCoury na banjo. 
V tomto období také pracoval s Earlem Tailorem 
a The Stoney Mountain Boys. I když Jack už ne-
byl členem Bluegrass Boys, Monroe mu jednou 
nebo dvakrát zavolal, když nakrátko potřeboval 
kytaristu a nabral ho v Baltimore cestou na hraní 
na severu. Na jednu z těchto cest vyrazil také Del 
McCoury jako banjista, což nakonec vedlo k je-
ho nástupu u Bluegrass Boys.

V roce 1962 Jack nahrával s The Greenbriar 
Boys pro Vanguard Records a v tom samém 
roce také s Earlem Taylorem pro gramofirmu 
Rebel. V letech 1963 - 1964 nahrával se Stanley 
Brothers pro firmu Wango patřící Ray Davisovi. 
V roce 1964 také natočil nějaké skladby se 
skupinou Charlie Tomlinson, Billy Baker & The 
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Shady Valley Boys pod neobvyklým jménem The 
Van Dykes. V témže roce si vystřihl dva singly se 
svou vlastní kapelou. Jeden pro firmu Ark a dru-
hý pro Gambler. V roce 1965 nahrával opět se 
Stanley Brothers pro gramofirmu Cabin Creek 
Alexe Campbella. 

V roce 1970 ho najal Ralph Stanley na místo 
basisty a barytonového zpěváka a zde zůstal 
až do doby několika měsíců před svou smrtí. 
Během těch čtyř dekád Jack vystoupil s Clinch 
Mountain Boys na tisících vystoupení v USA 
i v zámoří. Je slyšet na prakticky všech albech 
Dr. Ralpha, stejně jako na albech, která nato-
čili Curly Ray Cline a dvojice Whitley & Skaggs. 
V roce 2002 se Jack podílel na albu „Lost in the 
Lonesome Pine“, které natočili Jim Lauderdale 

a Ralph Stanley a které získalo Grammy.

Po letech pobízení fanoušků natočil své 
vlastní sólové album, „Sitting on the Top of 
the World“, které produkoval Jim Lauderdale 
a vyšlo v roce 2006 u firmy Pinecastle. To je jeho 
poslední odkaz.

Jackova smrt zanechala nesmírnou prázdno-
tu ve světě bluegrassové hudby. Všichni litujeme 
jeho smrti a jeho rodina má naše upřímné sym-
patie. Na shledanou Jacku, odpočívej v pokoji.

Walt Saunders 

Bluegrass Unlimited, leden 2010, 
přeložil Pavel Brandejs.
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Appalachian & Bluegrass Music Festival
V září 2010 se v Severním Irsku konal devatenáctý 
Appalachian & Bluegrass Music Festival. O festivalu 
jsem už mnoho slyšel, pokud jde o množství kapel 
z USA, je to asi nejvýznamnější bluegrassová udá-
lost roku v Evropě. Letos byla v programu taková 
jména, jako Dale Ann Bradley, The Gibson Brothers, 
David Holt, Cedar Hill a spousta dalších.

Pozvání našeho Blackjacku na tento prestižní 
festival mi udělalo velkou radost, takže jsem využil 
ochoty chlapců z kapely a v následujícím rozhovoru 
se společně pokusíme přiblížit atmosféru a jednotli-
vé zážitky z akce. Domluvili jsme se tak, že mluvčím 
kapely bude Sláva Podhráský a ostatní (Ríša Pod-
hráský, Ondra Plucha, Martin Kubec a stálý host 
kapely Ondra Kozák) budou jeho povídání podle 
potřeby doplňovat.

Nejprve dovolte, abych celé kapele poblahopřál 
k možnosti si na festivalu zahrát a hned se zeptal, 
jak se vám to poštěstilo?

Sláva: Díky za blahopřání, musím říct, že jsme 
opravdu rádi, že jsme se na tento festival dostali, byl 
to takový „highlight“ našeho dosavadního snažení. 
Jak došlo k prvnímu kontaktu ani pořádně nevím, 
tuším, že Ondra před několika lety na doporučení 
našeho kamaráda Jana Michielsena z kapely 4 
Wheel Drive kontaktoval hlavního organizátora 
festivalu Richarda Hursta ohledně možnosti hra-
ní. Po nějaké době bez odezvy jsme se posléze 
s Richardem setkali, asi na EWOBu v holandském 
Voorthuisenu, kde nás Richard viděl hrát. Myslím, 
že nás chtěl nejdříve vidět, než se rozhodne. V loň-
ském roce jsme pak dostali konečně pozvání, které 
jsme ale museli kvůli mému tehdejšímu zaměstnání 
odmítnout, což bylo velmi těžké rozhodnutí. Věděli 
jsme, že taková šance se nemusí opakovat. Naštěstí 
Richard projevil pochopení pro problémy zaměst-
naných muzikantů a svoje pozvání zopakoval pro 
letošní ročník festivalu, kdy nám již naštěstí nic ve 
výletu do Omaghu nebránilo. 

Do Irska je daleko, jak jste cestovali? A v jaké sesta-
vě jste vyrazili? Vím, že s vámi dle možností hostuje 
Ondra Kozák na housle.

Sláva: Letěli jsme do Dublinu a odtud do Omaghu 
v Severním Irsku nás již dovezli z letiště pořadatelé. 
V souvislosti s letem jsme celkem s obavami pře-
mýšleli nad přepravou nástrojů, protože jsme s tím 
neměli moc velké zkušenosti, v poslední době nikdo 
z nás s nástrojem neletěl. Nakonec jsme si nástroje 
včetně banja vzali na palubu jako příruční zava-
zadla – sice rozměry byly větší, než bylo oficiálně 
povoleno, ale prošlo to bez problémů. Jen Ondra 
si sehnal na přepravu kytary výborný futrál, v němž 
dle reklamy kytara přežije bez úhony i pád letadla, 
a svěřil nástroj do nákladového prostoru. Byl sice po 
přistání trochu nervózní, než nahlédl do futrálu, ale 
vše dobře dopadlo. Jinak s Ondrovým hostováním 
máš pravdu, požádali jsme ho, zda by s námi tento 
výlet neabsolvoval, a jsme moc rádi, že to vyšlo 
a měli jsme ho s sebou. S jeho houslemi se nám 
vždycky hraje o sto procent lépe, a myslím, že to 
tak cítí i posluchači. Navíc jet do Irska bez houslí by 
nebylo ono, takže je skvělé, že to tak dopadlo. 

Jako basistu by mě obzvlášť zajímalo, jak se dopra-
voval kontrabas?

Ríša: O kontrabasu bylo rozhodnuto předem – na 
doporučení Pavla Handlíka, který byl na festivalu 
v Omaghu se Sunny Side před několika lety (mimo-
chodem tam zanechali velký dojem a spousta ná-
vštěvníků festivalu se na ně ptala a vzpomínala), jsem 
kontrabas s sebou nevezl a domluvili jsme se s Ri-
chardem Hurstem, že mi kontrabas zajistí na místě.

Sláva: To byla velká výhoda pro cestu, kterou však 
za nás všechny Ríša trochu odnesl. Oproti našim 
představám, že nám půjčí jednu basu, kterou bu-
deme mít po celou dobu festivalu k dispozici, to 
fungovalo trochu jinak. Organizátoři to totiž takto 
evidentně řeší se všemi kapelami, které na festival 
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přilétají nebo přijíždějí z větší dálky, a je to zařízeno 
tak, že na každém z festivalových pódií je připrave-
na jedna basa. Chudák Ríša (a stejně tak ostatní 
basisti) tak odehrál téměř každé vystoupení na 
jiný kontrabas, jejichž struny a seřízení byly značně 
rozdílné. Ale jelikož, jak říkal Jára Cimrman: Čech se 
přizpůsobí, zvládnul to Ríša s přehledem. Asi jediný, 
kdo přicestoval z velké dálky i se svým nástrojem, 
byl basista Jeff Hersk od Davida Holta, který však 
hrál na elektrický kontrabas, tzv. „nohu“, která je 
pro cestování přeci jen příjemnější. 

No, to před Ríšou smekám, nehrát na svoji basu, 
to bych asi nepřežil. Můžeš ve stručnosti popsat 
technické zázemí, a jak bylo o muzikanty posta-
ráno? Myslím tím ubytování, stravování, případně 
dopravu na místě.

Sláva: Musím říct, že po této stránce je festival 
opravdu připraven výborně. Ubytováni jsme byli 
přímo v místě festivalu v Residential Centre, což je ta-
kové organizační zázemí k přilehlému muzeu Ulster 
American Folk Park. To se skládá z vnitřní expozice 
muzea a vnější expozice – jakéhosi skanzenu, kde 
celý festival probíhá. Součástí Residential Centre je 
ubytovna a jídelna. Pokoje na ubytovně jsou zařízeny 
poměrně jednoduše, ale pro účely přespání, případ-
ně odpočinku mezi jednotlivými vystoupeními zcela 
dostačující. Jen jsem si po příchodu na pokoj nemohl 
nevzpomenout na píseň Ladislava Štaidla, kterou 
jsem jako kluk slyšel v televizní Hitšarádě. Pojednávala 
o tom, jak v hotelu Bílá Růže měla umyvadla dva ko-
houtky, jak je oba roztočil a dal pod ně ruce – výsled-
kem byla jedna ruka opařená a druhá podchlazená. 
Nevím, jestli je tento zvláštní systém obecně rozšířen 
v těchto končinách, ale tady byl všudypřítomný. Ně-
kteří účinkující byli ubytováni mimo Residential Cen-
tre, asi v Omaghu v hotelu nebo poblíž v nějakém 
penzionu, většinou to byli muzikanti z USA.

V jídelně se přímo vařilo a stravovali se tam všichni 
muzikanti, zvukaři a organizátoři. Myslím, že jsme 
tam rozhodně nezhubli. Bohaté anglické snídaně, 
slanina s vejci, toasty, cornflakes… K obědu byla 

vždy hutná polévka a přichystané toasty, které jsme si 
většinou již vzali s sebou a mezi jednotlivými sety si je 
snědli. Večeře nás pak většinou odrovnala k naprosté 
nečinnosti a trávení toho množství jídla, které jsme 
do sebe nacpali. Díky tomu, že jsme přebývali přímo 
v místě festivalu, jsme se na jednotlivá vystoupení 
přesouvali pěšky, vše bylo maximálně deset minut 
chůze. Při hraní mimo areál muzea byla vždy zajiště-
na přeprava dodávkou, stejně tak byla od organizá-
torů zajištěna přeprava do místa festivalu, vlastně již 
od zajištění zpátečních letenek přes dopravu z letiště 
v Dublinu do Omaghu a při návratu zpět do Dublinu. 
Vše bylo připraveno přesně dle časového harmo-
nogramu, který byl vypracován pro každou kapelu 
zvlášť, a který měla každá kapela vedle celkového 
programu k dispozici. 

Tenhle zajímavý systém omrzlé a opařené ruky jsem 
zaznamenal na řadě veřejných toalet v USA, taky 
nevím, jak se to používá. Napadlo mě jedině ucpat 
odtok a vodu namíchat, ale zase nikde nebyly špun-
ty. Mimochodem, co je to vlastně ULSTER AMERI-
CAN FOLK PARK, kde se festival koná?

Ondra Plucha: Je to muzeum připomínající emi-
graci lidí z oblasti Ulsteru do Spojených Států od 
konce sedmnáctého do začátku dvacátého století. 
Jak lidé ve své době žili v Irsku, jak cestovali lodí do 
Ameriky a jak se jim nelehce žilo v jejich vysněném 
novém domově v Americe. O tom je venkovní ex-
pozice, skanzen, který je rozdělený na starý a nový 
svět – rozuměj Irsko a Ameriku. Jsou tam ukázky 
původních domů, kostelů, různých řemeslných dílen 
a to, jak se lišily ve staré domovině a potom v novém 
působišti. V muzeu se potom člověk dozví spoustu 
věcí o životě v tehdejším Irsku a důvodech emigrace 
(populační exploze, neúrody a hladomory, chudoba 
obecně), o lidech z Ulsteru, kteří se po emigraci něja-
kým způsobem zapsali do historie USA a o způsobu, 
jak osídlovali Severní Ameriku (to byl prostě skutečný 
western). Dál byla v muzeu k vidění poučná výstava 
šití, jehel, náprstků, nití a podobných věcí.

Jaká byla celková organizace, myslím tím odkdy 
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do kdy se hrálo, jestli bylo víc pódií, jestli a jak se 
jamovalo?

Sláva: Systém festivalu je takový, že v areálu skan-
zenu je šest venkovních pódií, na kterých všechny 
kapely vystoupí několikrát během celého festivalu. 
Koncerty na těchto pódiích začínají každý den po 
poledni a končí po 18 té hodině. Návštěvníci festivalu 
procházejí skanzen a u pódií zastavují a poslouchají, 
někteří se zdrží na celé vystoupení, někteří poslou-
chají chvíli a jdou se podívat dál. A pak je hlavní pódi-
um, takzvaný Festival Marquee, což je obrovský stan, 
kde jsou vyrovnány židle s kapacitou přes tisíc míst. 
Tam probíhaly přes den koncerty jako na ostatních 
venkovních scénách, večer se tam pak odehrávala 
hlavní vystoupení vybraných kapel – Cedar Hill, Amy 
Gallatin and Stillwaters, David Holt and the Lightning 
Bolts, The Gibson Brothers, Dale Ann Bradley, Mi-
ghty Gospel Inspirations – všichni z USA. Vedle nich 
jsme tu čest měli i my a dále pak kapela Blueflint ze 
Skotska a Broken String Band ze Severního Irska. Co 
se týče jamování, tak jsme zažili jen jeden malý jam 
s několika irskými muzikanty, jinak se nic nekonalo. 
Bylo to asi způsobeno tím, že muzikanti byli ubytová-
ni na různých místech, po večeři se většinou nechali 
odvézt na své pokoje, aby se po celém dni mohli 
osprchovat, a pak již nebyla šance se znovu někde 
sejít. Navíc, hraní na pódiích bylo opravdu dost, 
myslím, že byli všichni dost unavení a těšili se, až se 
svalí na postel. Já osobně jsem navíc měl obavy, aby 
mi vydržel hlas, protože na takovou porci muziky bě-
hem krátké doby nejsme zvyklí, takže jsem nakonec 
byl rád, že žádné bujaré jamy neproběhly, protože 
bych se určitě neudržel a s hlasem by to pak mohlo 
dopadnout bledě. Sice jsme trochu litovali, že jsme 
si nezajamovali třeba s Gibson Brothers, ale nedá se 
holt stihnout všechno.

Kolikrát vystoupil Blackjack?

Sláva: Blackjack vystoupil od čtvrtka do neděle 
celkem desetkrát, většinou to byly čtyřiceti pěti mi-
nutové sety. Bylo to šestkrát na venkovních pódiích 
v areálu, jednou hlavní scéna Festival Marquee, jedno 

vystoupení v kostele, jedno vystoupení v restauraci 
v Omaghu jako promo festivalu a jedno vystoupení 
na uvítací večeři, která byla uspořádána organizátory 
pro všechny účinkující v Omaghu v restauraci.

Jak jste se divákům líbili? Skromnost stranou!

Sláva: Myslím, že si mohu dovolit říct, že jsme se 
opravdu divákům líbili. Na venkovních pódiích jsme 
vždy měli před sebou poměrně početné publikum, 
které z větší části vydrželo na celé naše vystoupení. 
Dokonce jsme si všimli několika fanoušků, kteří ab-
solvovali všechna naše vystoupení, to byli opravdu 
srdcaři. Kvůli nim jsem byl opravdu rád, že se nám, 
tedy Ondrovi, podařilo sestavit několik různých 
setů, takže nebyli nuceni poslouchat stále ty samé 
skladby. Mimochodem jsem si všiml, že to není 
příliš pravidlem, většina kapel, které jsme stihli vidět 
víckrát, v klidu odehrála téměř totožné sety. Jinak 
prubířská vystoupení byla pro nás dvě – první hned 
ve čtvrtek večer, kdy nám bylo řečeno, že jedeme 
hrát na neformální uvítací večeři a setkání všech 
zúčastněných. Mysleli jsme, že se společně najíme 
a pak vypukne nějaký neformální jam. Namísto 
toho jsme po příjezdu do restaurace zjistili, že je 
tam pro nás připravena aparatura a že budeme ten 
večer jediní, kdo tam bude hrát – pro všechny ty 
veličiny z USA, které seděly u stolů dva metry před 
námi! Po dvou Guinessech jsme se oklepali a vydali 
ze sebe maximum, a myslím, že to dopadlo dobře. 
Všichni nám s typickou americkou otevřeností gra-
tulovali ke skvělé show, takže jsme rádi uvěřili, že 
to myslí upřímně. Další sevření žaludku jsme pocítili, 
když jsme měli zahrát v sobotu večer na hlavní scé-
ně ve Festival Marquee před tisícihlavým obecen-
stvem, navíc po vystoupení The Gibson Brothers, 
kteří byli skvělí, a před poslední hvězdou večera 
Dale Ann Bradley. Ale nervozita byla zbytečná, di-
váci byli skvělí a odměnili nás bouřlivým potleskem. 
Bylo to pro nás opravdu několik nej – nejpočetnější 
obecenstvo, největší aplaus…. Opravdu obrovský 
zážitek, nakonec o tom, že jsme se divákům líbili, 
svědčí i fakt, že jsme domů nevezli zpět ani jedno 
svoje CD, celý náklad, který jsme se rozhodli s sebou 
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„propašovat“, jsme vyprodali. Takže super. 

Diváci byli ze Severního Irska nebo z celé Evropy? 
Potkali jste nějaké známé z Holandska, z Francie 
a podobně?

Sláva: Diváci byli asi povětšinou z Irska, ať už Se-
verního nebo z Irské republiky, popřípadě z Británie 
– podle mnoha různých dialektů angličtiny, z nichž 
některým jsme opravdu rozuměli velmi těžko. Z Ev-
ropy tam asi mnoho diváků nebylo, sice jsme se tam 
potkali s několika známými z Holandska, ale to byli 
také Irové. Dle slov Richarda Hursta je několik pra-
videlných návštěvníků, kteří jezdí až z Austrálie, ale 
obecně byla asi většina návštěvníků z Irska.

Kolik bylo diváků?

Sláva: Během tří dnů festivalu počítali organizátoři se 
zhruba devíti až desíti tisíci návštěvníků, kteří projdou 
festivalem. Hlavní stan s kapacitou přes tisíc míst byl 
na večerní koncerty plný, i když se tam také diváci 
protáčeli. Během našeho večerního bloku ohlašoval 
konferenciér denní návštěvu hlavní scény přes tři 
tisíce lidí. Mimochodem, musím říct, že vzhledem 
k vývoji počasí jsme vůbec nepočítali, že návštěvnost 
opravdu dosáhne těchto čísel. Zatímco ve čtvrtek 
ještě bylo slunečno, v pátek se zatáhlo a v sobotu, 
v hlavní festivalový den, bylo od rána opravdu špatné 
počasí, hustě pršelo. I přesto jsme v údivu z jídelny 
sledovali kolony aut, která najížděla na parkoviště. 
U nás by nejspíš za těchto podmínek lidé zůstali 
doma, Irové jsou však na takové počasí asi zvyklí, 
a vybaveni pláštěnkami a deštníky se nenechají od 
návštěvy festivalu odradit. Počasí se pak trochu zklid-
nilo, po poledni přestalo pršet a, ač bylo zataženo 
a chladno, až do nedělního konce festivalu přišlo jen 
pár lehkých přeháněk. Jako by to měl Richard Hurst 
někde pojištěné, prudký vítr a vydatný déšť se přihnal 
asi půl hodiny po skončení posledního koncertu. Lilo 
celou noc a i celou ranní cestu z Omaghu do Dublinu 
jsme absolvovali za silného deště.

Které kapely ze zámoří vás zaujaly?

Sláva: Tak mě jednoznačně nejvíc zaujali The 
Gibson Brothers (Leigh na kytaru a Eric na banjo), 
kteří předvedli svižný bluegrass s drivem, perfektními 
říznými dvojhlasy, měli v kapele skvělé muzikanty na 
housle, mandolínu a basu, ale hlavně – hráli opravdu 
bluegrass, tak jak si ho představuji. Se vší úctou, 
uskupení kolem obou amerických dam, Amy Galla-
tin a Dale Ann Bradley, hrála výborně, byli tam také 
skvělí muzikanti, ale výběr repertoáru mne již tolik 
neuchvacuje. Takže The Gibson Brothers – jenom 
lituji, že díky tomu, že jsme hráli hned po nich, jsem 
si jejich vystoupení nemohl úplně v klidu vychutnat, 
a v dalším průběhu festivalu jsme je díky souběhu vy-
stoupení již neměli šanci vidět. Dále mne zaujal Cedar 
Hill – což je kapela starého ražení, hrající tradici. Její 
zakládající člen mandolinista Frank Ray kapelu založil 
před bezmála čtyřiceti lety, je to bodrý pán s typicky 
americkou „silnější“ figurou, který pro kapelu skládá 
písně a hraje na opráskaného Gibsona z roku 1924. 
Mezi jednotlivými skladbami během vystoupení 
dlouze vypráví historky o tom, kdy jak kterou píseň 
složil, a že je to vždy pravdivý příběh. Takže opravdu 
kapela ze staré školy, včetně stylu vystoupení. 

Frank Ray, s tím jsem se potkal před čtyřmi lety 
v USA, představil nás Dagfinn Pedersen a bylo s ním 
veselo, zejména když vypravoval, jak si vzhledem ke 
svým impozantním rozměrům musí v letadle kupo-
vat dvě sedadla. Koho dalšího si vybavuješ?

Sláva: David Holt and the Lightning Bolts – jejich 
vystoupení mne opravdu zaujalo, bylo velice růz-
norodé – od fidlovaček přes old-time clawhammer 
banjo, swing, blues, až po ukázky hry na různé lido-
vé nástroje – washboard (valcha) a mouth bow (což 
ani nevím, jestli má nějaký český název – je to jakýsi 
luk, který se uchopí do pusy a brnkáním na tětivu 
se vydávají zvuky). David je bavič v nejlepším slova 
smyslu, kromě old-time banja a výše zmíněných 
nástrojů hraje ještě finger picking stylem na kytaru 
a slide resofonickou kytaru. Vystoupení prokládá 
historkami o jeho putování po amerických horských 
vesničkách, kde objevuje staré zapomenuté muzi-
kanty a zvláštní nástroje, na které se pak od nich 
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učí hrát. Jeho nejstarší učitelkou byla 122 let stará 
černá hráčka na valchu Susie Brunson. Většinou má 
k příběhu i velkou fotku osoby, které se příběh týká. 
Během vystoupení dostali prostor i další členové 
kapely. Kytaristka a banjistka Laura Boosinger mne 
dostala nádherným podáním swingovky Darkness 
on the Delta, basista Jeff Hersk by pak jistě udělal 
radost i tobě Brandy, když jen za doprovodu perku-
sisty zahrál a zazpíval skladbu THE DAY THE BASS 
PLAYERS TOOK OVER THE WORLD (DEN, KDY 
BASISTI OVLÁDLI SVĚT).

U Dale Ann Bradley bylo zajímavé to, že jsme ji před 
měsícem viděli ve Francii v La Roche sur Foron, kde 
ji doprovázel krom jiných Steve Gulley na baskytaru 
a Alan Bibey na mandolínu – tady již byla s úplně 
jiným seskupením, kde asi nejvíc zářil skvělý man-
dolinista Ashby Frank, jinak to člen kapely Special 
Consensus, se kterými se ukázal i u nás v ČR. Jak již 
jsem uvedl předtím, vystoupení bylo skvělé, na kape-
le nebylo znát, že se museli dát dohromady teprve 
v průběhu posledního měsíce, jenom to už není ten 
čistý bluegrass. Ale to je můj subjektivní názor.

No a zvláštním osvěžením bylo uskupení Mighty 
Gospel Inspirations, což je pět černých a jeden bílý 
zpěvák, kteří zpívají a capella gospely. Musím říct, 
že jsou to impozantní osoby, jeden z černých bratrů 
Sandersů (zakladatelé bandu) měří jistě přes dva 
metry, když jsme se s ním na recepci pozdravili, tak 
se pod jeho basem rozdrnčely okenní tabulky. Jejich 
bílý kolega Robert Waldrop se s námi okamžitě 
spřátelil. Ondra Kozák se z něho snažil vytáhnout, 
jak mají těch šest hlasů poskládaných, a z Roberta 
vypadlo, že vlastně vůbec neví. Prý někde zdvojují 
basy a jeden z nich zpívá něco, čemu říkají Ddur, ale 
ani on sám netuší, co to vlastně je za hlas. Tak to 
nás trochu překvapilo. Ale jinak jsme si s ním pěkně 
popovídali, je to velmi komunikativní typ. Již v úterý 
jsme od něj měli pozdravný mail, ve kterém nám 
poslal několik odkazů na všechno možné o městě 
Blackjack, které je nedaleko jeho bydliště, rovnou 
nám vymyslel název našeho příštího CD a už má pro 
nás rozepsanou píseň…

No a ještě bych neměl zapomenout zmínit pana 
Phila Rosenthala, někdejšího kytaristu a zpěváka 
slavných Seldom Scene, který na festivale vystupo-
val sám s kytarou a banjem. Jeho jsme ale bohužel 
zastihli pouze během přesunu z jednoho pódia na 
druhé, měli jsme čas jen na dvě písničky.

To je velmi zajímavé, s těmi vokály. Mimochodem, 
kdysi jsme zkoušeli stavět vokály stejně jako Flatt & 
Scruggs a na živácích jsme někdy objevili neuvěřitel-
né věci, celý vokál se například skládal z oktáv a jak 
nádherně jim to znělo. A jak odporně nám… Co 
evropské kapely?

Sláva: Z evropských kapel jsme tam vlastně byli jen 
my, ostatní neamerické kapely byly irské a jedna 
skotská. Zajímavé byly Henry Girls ze Severního 
Irska, které tedy nemají s bluegrassem nic společné-
ho, nicméně v Irsku jsou pravděpodobně dost zná-
mé, nahrávají i filmovou muziku apod. Jsou to tři 
sestry, hrají na harfu (klasickou, ale menší), housle, 
akordeon a různé píšťalky. Při jednom z vystoupení 
je doprovodil ještě kytarista a perkusista. Hrají irské 
balady, nějaké bluesové věci, pěkně se poslouchají 
jejich trojhlasy, chvílemi připomínající The Cox Fa-
mily. Ostatní kapely hrály vesměs směs bluegrassu 
a irské muziky, docela dobře se to poslouchalo, ale 
abych se přiznal, na tyto kapely nám nezbylo moc 
času, abychom si je mohli pořádně poslechnout.

Jak publikum přijímalo kapely, které nehrály blue-
grass? Vím, že třeba na Banjo Jamboree je to občas 
trochu problém, jedni si stěžují, že je moc blue-
grassu a že by to chtělo změnu a když pak taková 
kapela odehraje, tak zase jiní hudrají, že to nebyl 
bluegrass a na festivalu to nemá co pohledávat.

Sláva: Jak jsem to já vnímal, mám pocit, že publi-
kum tento „problém“ vůbec neřešilo. Oni to prostě 
berou tak, že je to hudební festival s nějakým rám-
covým zaměřením na bluegrass, ale nějak zásadně 
se tím nezabývají. Když se jim produkce kapely líbí, 
tak to prostě dají znát, bez ohledu na to, jestli to 
je nebo není pravý bluegrass. A když se jim nelíbí, 
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mají možnost se posunout k další ze scén, kde ve 
stejné době hraje někdo jiný. Možná i to je důvod té 
tolerance, že nejsou nuceni sledovat jednu scénu, 
ale mají větší možnost výběru. Na druhou stranu je 
pravda, že žánrová odlišnost nebyla až na výjimky 
zas tak velká. Ta spojitost s bluegrassem tam stále 
je, jejich vlastní irská hudba, blues, hlavně téměř vše 
bylo akustické. Možná by reagovali jinak na nějakou 
elektrickou moderní country kapelu, ale myslím, že 
takovou by zase pořadatelé do programu nezařa-
dili. Jak jsem řekl dříve, takové Henry Girls opravdu 
bluegrassové nejsou, ale ta spojitost prostřednictvím 
gospelů, blues a irských lidovek tam je, a publikum 
je očividně přijalo bez výhrad. 

Jak jste byli spokojeni se zvukem a obecně s prací 
zvukařů?

Sláva: Co se týče hlavní scény, tak my jsme byli se 
zvukem spokojeni, absolvovali jsme den předem 
zvukovou zkoušku, a díky tomu, že hrajeme na 
jeden kondenzátorový mikrofon, tak to bylo bez 
problémů. U ostatních kapel to už tak stoprocent-
ní nebylo, tam kde hráli na jednotlivé mikrofony, 
se zvukař neubránil pokušení stále s něčím hýbat 
a kroutit v průběhu hraní, takže jsme sóla leckdy 
slyšeli až od půlky apod. Jedna kapela, tuším že to 
byla Amy Gallatin and Stillwaters, měla po celou 
dobu vysloveně špatně sejmutou basu, byly slyšet 
jen hluboké struny.

Jinak na venkovních pódiích jsme opět díky hře na 
jeden mikrofon problém neměli, tam, kde nebyl 
kondík k dispozici, jsme použili našeho osvědče-
ného Samsona. Pouze na jednom pódiu, kde jsme 
kvůli horšícímu se počasí museli do stodoly zalézt 
hlouběji i s reprobednami, měl zvukař trochu práci 
s nahoukáváním.

Na takhle velikém festivalu musí být složité dodržet 
časy vystoupení, jak se to pořadatelům dařilo? Byly 
nějaké skluzy? A kapely šly jedna za druhou? Jak 
to bylo s přestávkou na zvučení, stihly se kapely 
nazvučit?

Sláva: Na venkovních pódiích hrála jedna kapela za 
druhou, vždy byla patnáct minut pauza na výměnu 
kapely a ozvučení další, mezitím se kapela, která ode-
hrála, věnovala fanouškům a mohla prodávat CD, 
než začala další kapela hrát. Mimochodem, na pro-
dej CD tam jsou jasná pravidla, kdy a kde prodávat 
– a to tak, aby nebyla rušena produkce další kapely. 
Tady myslím ani k žádným skluzům nedocházelo. Na 
hlavní scéně Festival Marquee hrály vždy dvě kapely 
hned za sebou, potom byla patnáct minut přestávka 
a pak odehrály zase další dvě. Teoreticky mělo být 
nazvučení velmi rychlé, protože všichni, kdo na této 
scéně vystupovali, měli předem zvukovou zkoušku. 
Samozřejmě to tak úplně nebylo, nějaká ta minuta 
navíc tam vždycky je, navíc lidé z publika se také 
o přestávce šli občerstvit a odskočit si. Moderátor se 
snažil se zahájením další produkce počkat, až bude 
většina lidí zpět. Takže zde se nějaký skluz nakonec 
vždy projevil, celý program končil zhruba o půl hodi-
ny později. To není mnoho, i tak se končilo ještě před 
půlnocí, nicméně pro poslední kapely to přeci jen 
trochu problém byl – ve zdejších končinách jsou asi 
lidé zvyklí dodržovat „policejní hodinu“, a tak se sta-
lo, že po jedné skladbě Dale Ann Bradley zhruba po 
půlce jejího setu se s potleskem zvedla velká skupina 
lidí a odešla. Ta píseň byl zrovna nějaký gospel, který 
Dale Ann zpívala sama s kytarou, a exodus poslucha-
čů byl takový, že jsme se v první chvíli lekli, že se nějak 
nešťastně v textu dotkla náboženské stránky. Pak 
nám bylo vysvětleno, že to tak není, že asi jen těm 
lidem už odjížděl autobus… 

Odjížděl autobus, aha. To mě přivádí k otázce, kde 
vlastně to množství diváků přespávalo? Byl tam ně-
jaký kemp, byli na hotelích nebo denně dojížděli? 
A v té souvislosti, zaznamenali jste nějaké problémy 
s fanoušky? U nás, a nejenom u nás, se občas stává, 
že někteří z návštěvníků jsou v pozdějších hodinách 
již značně unaveni. 

Sláva: Valná většina návštěvníků tam asi dojížděla, 
parkoviště u areálu bylo vždy úplně plné a pro par-
kování byla zabrána i jedna veliká louka vedle areálu. 
Je možné, že mnozí návštěvníci přijeli třeba jen na 
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jeden festivalový den. Ti, co byli na celém festivalu, 
pak pravděpodobně přebývali v hotelích v Omaghu, 
odkud k areálu muzea jezdil právě ten inkriminova-
ný linkový autobus, který pak asi museli stihnout. 
Pro stanování a parkování karavanů byl k dispozici 
areál Omagh Rugby Clubu, který tedy není v přímé 
blízkosti muzea, ale přeprava návštěvníků na festi-
val a zpět byla zajištěna shuttle-busy, které jezdily 
každou hodinu. Tam jsme se však nestihli podívat, 
takže neumíme říct, kolik návštěvníků této možnosti 
využilo. Mne zaujalo, že jsem si všiml i několika nelin-
kových, řekl bych turistických autobusů, které přivezly 
skupinu návštěvníků a po skončení programu je opět 
odvezly – tedy jakýsi „zájezd“ na festival. 

Co se týče problémů s fanoušky, tak ničeho ta-
kového jsme si nevšimli ani v nejmenším. Lidé se 
samozřejmě bavili se vším, co k tomu patří, ale 
všimli jsme si pouze několika veselejších skupinek, 
jednotlivce, kteří měli problém s rovnováhou, jsem 
viděl přesně dva. Takže myslím, že to bylo v tomto 
směru opravdu velice klidné – ve srovnání třeba 
s takovým Norskem…. 

 Ještě by mě zajímalo, jací byli moderátoři?

Sláva: Moderátor byl v podstatě jen jeden, a ten 
se staral o hlavní scénu. Na venkovních pódiích se 
to obešlo bez moderátorů, maximálně některý agil-
nější zvukař kapelu uvedl. Na hlavní scéně vládl Frank 
Galligan, což je irský moderátorský matador. Jak jsme 
zjistili z programu, moderuje asi všechny význačnější 
irské festivaly. Musím říct, že je skvělý. Elegán v per-
fektním dobovém obleku, evidentně připraven na 
každého účinkujícího. Na začátku vystoupení každé-
ho ohlásil takovým způsobem, že publikum bouřilo 
již při nástupu kapely na pódium. Myslím, že ovace 
publika a úspěch při prodeji CD jsou i jeho zásluhou, 
protože nikdy nezapomněl připomenout, kdy a kde 
bude kapela k dispozici, aby se s fanoušky potkala 
a podepsala jim zakoupená CD. Jak kulantně řečeno. 
Ocenili jsme například i pohotovost, s jakou zadržel 
na pódiu Franka Raye, aby se chudák nemusel s tou 

svojí váhou šplhat znovu po schůdcích na pódium 
zahrát vytleskaný přídavek. 

Teď trochu odbočím, Severní Irsko je politicky 
dlouhá léta jedním z bolestivých míst Evropy. Boj 
mezi příznivci a odpůrci spojení s Velkou Británií 
má mnohaletou smutnou historii. Projevovalo se to 
nějak na festivalu nebo třeba cestou?

Sláva: Tak musím říct, že jsme z toho trochu obavy 
měli, abychom neřekli něco nepatřičného, a v pod-
statě jsme se cíleně hovorům na toto téma a na téma 
náboženství vyhýbali. Ale možná byly naše obavy 
zbytečné, nezaznamenal jsem nic, co by tento pro-
blém připomínalo. Cestou z Dublinu (Irská republika) 
do severoirského Omaghu jsme zaznamenali přejezd 
z jedné země do druhé jen díky tomu, že zmizely 
dvojjazyčné nápisy (angličtina, irština) a údaje o rych-
losti a vzdálenosti se změnily z kilometrů na míle. 
Jen když se nás jeden z diváků ptal na naše nedělní 
vystoupení, ve kterém kostele že to bude, tak po naší 
odpovědi, že v presbyteriánském kostele v sousední 
vesnici, se zamračil a řekl: „tak tam se určitě nepotká-
me…“. Takže jsme se na něj připitoměle usmáli a tak 
říkajíc to „ nechali ležet“. 

Nemůžu se nezeptat, jaké bylo pivo?

Sláva: No, pivo nebylo špatný, ale spíše jde o to, 
že jsme si ho moc neužili. Kromě výše zmíněného 
Guinesse jsme ochutnali ještě jedno tmavé pivo 
a několik světlých – to byla piva, která se dost po-
dobala našemu pivu, a mě docela chutnala, určitě 
víc než Guiness. Ale hlavně bylo pivo opravdu dost 
drahé, jedno pivo vyšlo v přepočtu na víc než sto 
korun. Takže jsme se pak rozhodli, že na něj obětu-
jeme výdělky z prodaných CD. Za jedno CD tři piva, 
to je slušný, ne? Ale bylo to v pohodě, stejně jsme se 
museli udržovat v „pohotovosti“ z důvodu častého 
vystupování, navíc bylo poměrně chladno, takže 
jsme chvílemi měli chuť spíš na nějaký grog nebo 
něco ostřejšího. Bohužel naše zásoba myslivce nám 
vydržela jen do poloviny festivalu. 
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A co irská whisky?

Sláva: Dali jsme si párkrát Jamesona, žádnou ir-
skou specialitku tam neměli. Zajímavé bylo, že velký 
panák Jamesona byl o půl libry levnější, než jedno 
pivo. Tedy úplně obrácený poměr, než u nás.

Na festivalu byl i program pro děti, můžeš o něm 
říct něco víc?

Sláva: Ano, program pro děti je tam pravidelně při-
praven, ovšem nejedná se o nějaké hry nebo jinou 
zábavu. Jedná se v podstatě o workshop pro děti, 
které mají zájem (nebo jejichž rodiče mají zájem) se 
něco bluegrassu dozvědět, naučit se základům hry 
na nástroje a třeba tak nastartovat jejich další cestu 
k bluegrassové hudbě. Workshop měla na starosti 
dvojice amerických muzikantů – dlouholetý člen ka-
pely The Shady Grove Band Charles Pettee (mimo 
jiné, jak nám sdělil, ještě donedávna soused u nás 
známého houslisty Lee Bidgooda, který svého času 
žil v ČR a vystupoval s Roll´s Boys), a jeho kamarád 
John Currie. Oba hrají na několik nástrojů a mají 
s vyučováním bohaté zkušenosti. Charles vyučoval 
například i na MerleFestu v Severní Karolíně, John je 
známý svými bohatými znalostmi o jižanské old-ti-
me hudbě. Jednotlivé lekce probíhaly po dvou v so-
botu a neděli, na závěr pak děti předvedly společně 
naučenou skladbu na hlavní scéně. Bohužel jsme na 
jiném pódiu v té době hráli, takže jsme jejich vystou-
pení nestihli. Podle všeobecného ohlasu jsou však 
tyto dětské workshopy velmi oblíbené a děti jsou 
odměněny za svůj výkon bouřlivým potleskem. 

A na workshopech jste byli? 

Sláva: Já jsem se workshopu nezúčastnil, musím se 
přiznat, že jsem dal přednost odpočinku na pokoji. 

Ondra Kozák: Byl jsem na houslovém workshopu, 
který vedl Clayton Campbell z Gibson Brothers a by-
lo to opravdu přínosné. Opět se mi potvrdilo, že mít 
základy klasické hudby a s tím související osvědčenou 
techniku hry je u bluegrassových houslí jednoznačně 

výhodou. Clayton hrál skvěle a uměl všechno dobře 
vysvětlit. Workshop se odehrával ve skanzenu ve sta-
ré škole, takže atmosféra s čoudícím ohněm a prose-
zenými lavicemi byla docela sugestivní.

Martin: Dílny začínaly v jedenáct hodin dopoledne 
a to bylo na Slávu evidentně neskonale brzo. Já jsem 
na banjový workshop s Ericem Gibsonem vstal. Pře-
kvapila mne poměrně nízká účast. Sešli jsme se tam 
pouze tři zájemci: děvče, co dostalo k narozeninám 
před měsícem banjo, mladík co tvrdil, že hraje asi 2 
roky a já. Původně jsem si myslel, že se tam někde 
v koutku schovám a budu jen přihlížet a vstřebávat, 
ale toto mé předsevzetí vzalo rychle za své. Oba 
frekventanti byli totiž velmi mlčenliví a vlastně 
nevěděli, co by měli od Erica chtít. Eric si naopak 
pamatoval Blackjack z večerního vystoupení a pro-
to směřoval rozhovor ke mně. Vzhledem k různé 
úrovni žáků se vše točilo poměrně v obecné rovině 
a Eric mnohdy „vařil z vody“. Probrali jsme za tu 
hodinu kde co: prstýnky, struny, banja, pravou ruku 
(!), ozvučení, cvičení s metronomem, hraní společně 
s nahrávkami, podehrávky pod vlastní zpěv a spous-
tu dalšího. Potěšilo mně, že máme na spoustu věcí 
shodný názor. Eric je příznivcem tradičního banja 
i jeho úkolu v kapele. To bylo ostatně slyšet i při 
vystoupeních Gibson Brothers. I banjový workshop 
se odehrával ve skanzenu, ve starém fotografickém 
ateliéru. Kvůli světlu byl kompletně prosklený, tak 
nás tam kolemjdoucí měli jako na dlani. Mezi těmi 
všemi fotografickými přístroji chyběl snad jen odně-
kud se vynořivší Lord Castlepool, který by na nás 
volal, abychom se chvilku nehýbali, že si jen udělá 
snímeček.

Přátelé, díky za rozhovor a přeji mnoho úspěchů 
a hodně festivalů. Tenhle stál evidentně za to.

Sláva: My také děkujeme za přání a možnost 
podělit se o své zážitky z festivalu se čtenáři Blue-
grassových listů. Přejeme všem pickerům, aby se jim 
poštěstilo zahrát si před tak početným a vstřícným 
publikem, je to opravdu báječný zážitek. Díky.

Pavel Brandejs
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Bluegrass Unlimited, leden 2010,
přeložil Pavel Brandejs 

Dne 21. listopadu 2009, ve věku sedmdesáti 
tří let, prohrál svou bitvu s leukémií v nemocnici 
v Nashvillu v Tennessee skvělý Allen Shelton, 
známý svou houpavou hrou na banjo u skupiny 
Jim & Jesse McReynolds & the Virginia Boys. Na-
rodil se v roce 1936 nedaleko Reidsville v Severní 
Karolíně a jako šestnáctiletý začal hrát s Jimem 
Eansem. S Jimem zůstal šest měsíců, pak na-
krátko nastoupil k Macu Wisemanoci, kde na-
hrál LOVE LETTERS IN THE SAND. Následně hrál 
s Hackem Johnsonem a nahrál HOME SWEET 
HOME v D ladění, s použitím přeřaďovačů (Allen 
sám se domníval, že byl prvním banjistou, který 
to udělal). Pak se vrátil k Jimu Eanesovi a nahrál 
řadu klasických skladeb včetně LOG CABIN IN 
THE LANE a LADY OF SPAIN.

Nejznámějším se stal svojí prací s Jimem & 
Jessem, kam nastoupil na konci roku 1959. Zde 
zůstal do roku 1966 a nahrál řadu alb, včetně 
„Berry Pickin´ In the Country“, Bluegrass Clas-
sics“ a „Bluegrass Special“. Na posledních dvou 
albech Jima & Jesseho z tohoto období odvedl 
vynikající banjovou práci v klasických skladbách 
STANDING ON THE MOUNTAIN, SWEET LITTLE 
MISS BLUE EYES, STONEY CREEK a THE VIOLET 
AND A ROSE. 

Allenovo vlastní album instrumentálek 
„Shelton Special“ (Rounder 0088, 1977) je malá 
banjová klasika včetně dominujících Sheltono-
vých oblíbených skladeb BYE, BYE, BLUES, FIVE 
FOOTZ TWO EYES OF BLUE a SILVER BELL. Ran-
nější Sheltonova klasika BENDING THE STRINGS 
byla nedopatřením uvedena na LP „The Golden 
Hits Of Flatt & Scruggs“ díky velkému zmatku, 
kdo skutečně nahrál tuhle skladbu. Je to Allen!

Po několikaleté přestávce se Allen v roce 
1983 vrací k Jimovi & Jessemu a pět let zde hraje 
na pětistrunné dobro a banjo a přináší tak celé 
nové generaci banjistů možnost vidět ho vystu-
povat živě. Jak napsal časopis Banjo Newsletter: 
„Allen je ze staré školy bavičů. Vypadá, že si 
užívá každou vteřinu na pódiu a šklebí se od 
ucha k uchu.“ Allen říkal: „Miluji to, co dělám.“ 
Milovali jsme Tě také, Allene. Díky za všechnu 
Tvou báječnou muziku.

Murphy Henry 

Raymond Allen Shelton (2. 7. 1936 – 21. 11. 2009)
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• Petr Brandejs Band plánuje po ukončení nejaktuálnějších mateřských povinností basistky Vilmy 
(její čtvrté dítě se jmenuje Vašek) obnovení činnosti v roce 2011. Do Vánoc by také mělo vyjít CD 
Pro děti.

• 29.–31.10. proběhne v Praze další sraz předsednictva Evropské bluegrassové asociace 
EBMA (www.ebma.org).

• 3. Bluegrass Summit – sraz lidí, kteří mají dobré úmysly s evropským bluegrassem, proběhne 
18.-20.2.2011 v německém Bühlu. 
Zájemci o účast ať kontaktují Petra Brandejse: brandejs@seznam.cz

• 15. Bluegrassová dílna PBB a Jindry Hylmara, která proběhne 15.–17.10. je prakticky vy-
prodaná. Letos i baskytarou (Radek Hlávka) a Old Time banjem (Zdeněk Roh) a pravděpodobně 
obrazovým živým přenosem sobotního koncertu na internetu.

• Prodám:
Dobro Regal RD-52, Quarterman resonátor, TKL hard case, moderní silný zvuk, téměř nové.
DVD školy J. Douglas a R. Ickes zdarma. Cena 16 990 Kč.
Dobro Paul Beard DeLuxe, masiv javor, TKL hard case, moderní silný zvuk, téměř nové.
DVD školy J. Douglas a R. Ickes zdarma. Cena 21 990 Kč.
Želízko, prstýnky, capo, struny na www.dobroshop.eu. 
chvatal-fast@seznam.cz, tel. 777 200 053, UL

Prodám: 
Kompletní díly na stavbu pedal steel guitar + orig. USA CD na stavbu PSG. Video škola zdarma! 
Cena 14.990 Kč. Fotky mailem. 
e-mail: chvatal-fast@seznam.cz, tel. 777 200 053
Školy:
Stacy Phillips – The Dobro Book (s CD) 490 Kč. 
You Can Teach Yorself – Dobro 290 Kč.
Doug Cox – Blues Dobro 190 Kč.
Fred Sokolow – Fretboard Roadmaps Dobro Guitar 190 Kč.

• Monogram oslaví 20 let! Monogram oslaví 20 let svého trvání.Skupina vznikla na skonku roku 
1990 a za dobu svého trvání sjezdila již hezkou řádku koncertů jak doma tak v Evropě a zahrála 
si i v USA.4 alba, mnohokrát oceněna BL asociací jako instrumentální skupina+ individuální oce-
nění za jednotlivé nástroje.Přijdte s kapelou oslavit 20. leté výročí do pražského Gongu 23.11 od 
20 hodin.V programu vystoupí různí hosté a určitě nebudou chybět další překvapení.

Servis
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ALBUM
08.10.2010 Ranč Málkov – Málkov u Zdic
09.10.2010 Festival – Mariánské Radčice
16.10.2010 Bluegrass Fest – country saloon 

U Bizona, Chomutov
20.10.2010 Poslechový BG večer – Kabaret 

U Váňů v Pabláskově ulici, České 
Budějovice

23.10.2010 Country bál – Jirkov, KD Nové 
Ervěnice-bál tan. skupiny Miš-maž

06.11.2010 Country bál – Praha, Řepská soko-
lovna - bál tan. skupiny Miš-maž

03.12.2010 Ranč Málkov – Málkov u Zdic
11.12.2010 Tradiční country bál – Kass, Za-

hradní, Chomutov

BLACKJACK
08.10.2010 Kodaň, Dánsko, Karens Minde 

Kulturhus
16.10.2010 Malé Svatoňovice, bluegrassová 

dílna PBB
11.11.2010 Debř u Mladé Boleslavi, Saloon 

v modrém
13.11.2010 Jablonec nad Nisou, Posvícení 

v modrém, Eurocentrum
08.01.2011 Kolín, Kolínský saloon, restaurace 

Černý kůň

BG CWRKOT
6.11.2010 Sloupnice, host Brzdaři
4.12.2010 Sloupnice, Carter Stanley Memo-

rial 

BLUELAND
30.10.2010 Zelenáčová Šopa, Zlín

COUNTRY COCTAIL
15.10.2010 Restaurace Florián, Jílové u Prahy, 

host Nová Sekce
16.10.2010 Bluegrass Fest, Country saloon 

U Bizona, Chomutov

G-RUNS ‚N ROSES
01.10.2010 Ranč Málkov

Kalendář akcí

 Novinky CD – LYRA
LYRA, 5. května 729, 512 51  Lomnice nad Popelkou, tel: 481 672 014, 
email: obchod@lyra.cz, Skype: lyracd, ICQ: 230632077, http://www.lyra.cz

Bartley Brothers - Hit The Road (Cena: Kč 395.00)
Tradiční Bluegrass v provedení zkušených muzikantů z Kentucky. To nejcenější, co mají kapely složené 
ze sourozenců, jsou jejich hlasy, které spolu nádherně ladí. Této přednosti kapela Bartley Brothers 
využívá dokonale.

Marty Stuart - Ghost Train (Cena: Kč 395.00)
I na svém 14. studiovém albu Marty Stuart vytvořil nahrávku tradiční Country hudby. Tradiční Country, 
jak sám zpěvák říká, je základem ke všem směrům tohoto hudebního žánru. Je to nadčasová hudba a 
bylo by obrovskou chybou, aby byla zapomenuta. 

Dierks Bentley - Up On The Ridge (Cena: Kč 450.00)
Pozoruhodné album velmi dobře hodnocené i hudebními kritiky. Dierks Bentley zpěvák žijící v Nashvillu je 
mnohaletým fanouškem Buegrassu. Rozhodl se obohatit tento žánr svým přístupem k této muzice. A to 
se mu také podařilo! Nahrávka ve stylu bluegrass a country prozrazuje rockové kořeny Bentleyho. 

Kalendář akcí
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16.10.2010 Baja, Maďarsko
09.12.2010 Saloon v Modrém, divadlo Novan-

ta, Debř u Mladé Boleslavi
10.12.2010 Ranč Málkov

MONOGRAM
11.10.2010 Praha „U vodárny“, Korunní 75 
06.11.2010 Český Krumlov, Divadelní kavárna 

Ántré
08.11.2010 Praha „U vodárny“Korunní 75 
18.11.2010 České Budějovice Kabaret U Váňů
19.11.2010 Veselí n. Lužnicí Kulturní dům 

19.11. zač 19:00
20.11.2010 Brloh u Českého Krumlova
23.11.2010 Praha KD Gong VÝROČNÍ KON-

CERT K DVACETI LETŮM VZNIKU 
KAPELY!!

04.12.2010 Kralupy „Bluegrass Advent“
18.12.2010 Restaurace Pyšelka se skupinou 

Bessoni, Vysoká Lhota, Čerčany
19.12.2010 Praha „U vodárny“Korunní 75

POUTNÍCI
01.10.2010 Těrlicko u Havířova, Country club 
02.10.2010 Slavkov u Brna, Palackého náměstí
06.10.2010 Tišnov, Kulturní dům 
07.10.2010 Brno, Dělnický dům Juliánov – 

Vzpomínkový koncert na Josefa 
Prudila

08.10.2010 Znojmo, Klub Harvart
09.10.2010 Bystřice nad Pernštejnem, Jarmark
29.10.2010 Pozlovice, Hotel Ogar 
30.10.2010 Brněnec, Lidový dům
04.11.2010 Karlovy Vary, Klub Paderewski 
05.11.2010 Louny, Loutkové divadlo 
06.11.2010 Horní Počernice, KC Domeček 
17.11.2010 Trutnov, Spol.centrum UFFO spo-

lečně s DT Roberta Křesťana 
18.11.2010 Trhové Sviny, MKS 
19.11.2010 Klatovy Beňovy, Steak house 
26.11.2010 Moravský Krumlov, Festival Mrazík 
27.11.2010 Česká Lípa, Slavnostní zažehnutí 

Vánočního stromu

01.12.2010 Holešov, Zámek společně s DT 
Roberta Křesťana

02.12.2010 Ostrava Výškovice, KD společně 
s DT Roberta Křesťana

03.12.2010 Přibyslav, KD Poutníci Country 
vánoce 

04.12.2010 Brno, KC Omega Musilova společ-
ně s DT Roberta Křesťana

08.12.2010 Praha Stodůlky, Klub Mlejn společ-
ně s DT Roberta Křesťana

09.12.2010 Třemošnice, KD Poutníci Country 
vánoce 

10.12.2010 Olomouc, Horní náměstí Vánoční 
jarmark

11.12.2010 Odry, Náměstí Vánoční jarmark
12.12.2010 Bystré u Poličky, Kino Poutníci 

Country vánoce 
16.12.2010 Štramberk 
18.12.2010 Brno, Vánoční trh Na Zelňáku
19.12.2010 Baška, KD Poutníci Country vánoce 

THE LOG
04.12.2010 Carter Stanley Memorial – Sloup-

nice

TWISTED TIMBER
11.10.2010 Praha, hudební klub Carpe Diem
30.10.2010 Kladno, country klub Country 

Steakhouse
20.11.2010 Dvůr Králové nad Labem, festival 

Malinkej
18.12.2010 Žežice u Příbrami, K-farma, spo-

lečně s Blue Stones



Uzávěrka BG listů č. 4/10
je 15.11.2010. Informace o svých akcích a články 
do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na e-mail  
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo 
vaše příspěvky podle potřeby upravit. stane-li se tak, 
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není 
možné vám vaše příspěvky vracet.

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

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

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

Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.

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

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

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

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

RONDO MUSIC
Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

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

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

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

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

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

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