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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,  Hubálov 27, 
506 01 Jičín nebo převodem na účet: 108596029/
0300. Zájemce o ostatní typy členství prosíme 
o kontaktování Petru Seifertovou, mobil: 
732 730 339 a 734 481 742, e-mail:  seifertova.peta
@email.cz, která s nimi domluví podrobnosti.

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

Případné informace na tel. číslech členů výboru:

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

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

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

Bluegrassová asociace
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Zápis ze zasedám
í předsednictva BAČR

Zápis ze zasedámí předsednictva BAČR
dne 22.1.2011 v Kolíně v restauraci Černý kůň
Přítomni: předseda Petr Brandejs, členové předsednictva Pavel Brandejs, Petr Gärtner, Marek Macák, 
sekretářka Petra Seifertová, hosté: Jan Hejčl, Petr Poláček, Lenka Veselá

• Prvním bodem byla kontrola rozpočtu Banjo Jamboree 2011, který byl opět sestaven jako vyrov-
naný. Diskutovalo se i o dramarurgii, Honza Hejčl podal zprávu sponzorech a dotacích z města 
Čáslav, Petr Brandejs podal žádost o dotaci z fondů Středočeského kraje.

• Bylo rozhodnuto, že valná hromada BAČR se bude konat v sobotu 18.6.na Banjo Jamboree mezi 
dopoledním a odpoledním programem. V těchto BL najdete i výzvu ke kandidatuře.

• Honza Hejčl byl požádán, aby kontaktoval Čáslavský dům dětí kvůli programu pro děti na BJ a 
velvyslanectví USA kvůli další spolupráci. Stejně tak je mj. na Honzových bedrech vyjednávání s 
pivovarem a místními organizacemi.

• Projednávala se i předkola – výsledky najdete na jiném místě těchto BL.
• Petra Seifertová podala zprávu o členech BL a byla požádána o její doplnění.

Po skončení oficiální části proběhl příjemný bluegrassový festiválek, který pokračoval jam-sessionem 
až do raních hodin.

zapsal Petr Brandejs

Chcete pomoci bluegrassu? Kandidujte do předsednictva 
BAČR a pohněte věcmi vaším směrem!
Jak na to? Pošlete na adresu Petra Gärtnera petrgartner@tiscali.cz  e-mail, kde se krátce před-
stavíte a popíšete, jak byste si věci představovali. Tento Váš článeček otiskneme v příštích BL. 
Na valné hromadě na Banjo Jamboree 18.06. už pak jen stačí, abyste dostali dost hlasů.

Milí členové,
prosíme Vás, abyste přiloženou složenkou zaplatili své členství na rok 2011. Vašich dvě 
stě korun pokrývá náklady nutné na Bluegrassové listy, poštovné, kancelářské potřeby a we-
bovou stránku BAČR. Veškerou práci věnujeme zdarma.
Děkujeme Vám za včasnou platbu
Petr Brandejs, předseda
P.S. Prosím zkontrolujte, zda náhodou nedlužíte členské příspěvky ještě za rok 2010. V přípa-
dě nejasností volejte Petru Seifertovou, mobil: 734481742, e-mail: seifertova.peta@email.cz

Zbývají vám doma peníze?
Podpořte svou oblíbenou hudbu jakoukoliv finanční částkou! Víme, kam peníze v čes-
kém bluegrassu investovat – nebo nám poraďte vy a my můžeme pomoci. Volejte předsedu 
Petra Brandejse, tel.:777 122 569, brandejs.banjo@gmail.com
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Předkola Banjo Jam
boree 2011

Předkola Banjo Jamboree 2011
Desátý ročník konkurzu BJ se bude v případě 

zájmu soutěžních kapel odehrávat podle stejné-
ho scénáře jako v minulých letech.

Počítat se dá s novými místy jako je Kolín, 
Brněnec-Chrastová a Chomutov. V tomto oka-
mžiku jsou již známy přesné termíny jednotli-
vých předkol: 

Kolín – 30.4.2011, restaurace Černý kůň, 
organizátor Martin Anderle (720 368 168, 
 andy@thebeeline.cz )

Chomutov – 07.05.2011, restaurace Kuli-
sárna, organizátor Petr Gärtner (737 971 477, 
petrgartner@tiscali.cz)

Brněnec-Mor. Chrastová – 09.04.2011, 
restaurace Lidový dům, organizátor Pavel Bran-
dejs (777 564 578, p.brandejs@orlicko.cz)

Soutěžní podmínky se neliší od předchozích 
ročníků, takže jen pro připomenutí: z každého 
předkola postoupí jedna kapela, kterou vybere 
čtyřčlenná porota, přičemž jedním „hlasem” 
bude divácké hlasování. Vítězové jednotlivých 
předkol se utkají ve finále v sobotu 18. června 
2011 dopoledne na Banjo Jamboree v Čáslavi, 
kde na celkového vítěze opět čekají zajímavé 
ceny, možnost účinkování v odpoledním hlav-

ním programu a zařazení do dramaturgie BJ 
2012, roční členství v EBMA zdarma a zajištěné 
místo na festivalu EWOB v Holandsku.

Přihlásit se mohou kapely z České nebo 
Slovenské republiky, které dosud na Banjo Jam-
boree v pátečním nebo sobotním hlavním pro-
gramu nevystupovaly. Výjimka je možná pouze 
po předchozí domluvě.

Uzávěrka přihlášek je 30. března 2011, 
zasílejte je na adresu Petr Gärtner, M. Kopec-
kého 4817, 430 03 Chomutov nebo e-mailem 
 petrgartner@tiscali.cz. Přihlašované kapely bu-
dou rozmístěny podle geografické příslušnosti 
do jednotlivých předkol, ale je možné být zařa-
zen na vlastní žádost i jinam. Maximální počet 
v jednom předkole je z organizačních důvodů 
stanoven na šest, proto s přihlášením své kapely 
neváhejte... V přihlášce uvádějte název skupiny, 
odkud jste a kontaktní údaje na kapelníka: adre-
su, e-mail, telefon. 

V případě zájmu vyššího počtu přihlášených 
kapel existuje i možnost zorganizování dalšího 
předkola, pro aktuální informace sledujte strán-
ky BAČR www.bacr.cz.

Petr Gärtner
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Rozhovor – Petr Vacek

Rozhovor – Petr Vacek
V odpudivých dobách před rokem 1989 

byl pro mě Petr Vacek mýtickou postavou, 
muzikant, který emigroval a působí v Spojených 
státech. Věděl jsem toho o něm poměrně dost 
jak od Milana Leppelta, tak i od „Fíka“, Franty 
Klazara, který tenkrát hrál ve Cwrkotu na kytaru 
a s Petrem se dobře znal. Po roce 1989 jsme se 
začali potkávat a vždycky jsem velmi rád a po-
zorně poslouchal Petrovy vzpomínky a názory 
na muziku, pronášené rozvážně nádherně sa-
metovým basem. Myslím, že jeho bohaté muzi-
kantské zkušenosti stojí za zaznamenání a jsem 
velmi rád, že se Petr nechal vyzpovídat.   

Já si Tě pamatuji zejména z působení 
v kapele Petr Brandejs Band. To už je ale 
nějaký čas a tak se Tě úvodem zeptám, teď 
někde hraješ? Můžeme Tě s někým vidět 
a slyšet vystupovat?

Už přes deset let zpívám ve skupině No-
tabene, nástrojově je to bluegrass, ale většina 
písniček se dá spíš zařadit do country music. 
Na mandolínu tam hraje Miloš Sommer, které-
ho jsem tuším v roce 1978 zlanařil do své první 
kapely Chomouti.

Obvyklá otázka, jak ses vlastně dostal 
k bluegrassu a kdy? 

Asi to svedu na Greenhorns a trochu i na Ran-
gers, jak tomu obvykle bylo, když se sem nedostá-
valo moc desek a v rádiu se pečlivě hlídalo, co se 
vysílá. S malou partou z práce jsme chodili na Gre-
enhorns do kulturního domu na Smíchově, kde 
bylo vždy nabito (někdy i ostrými, opravdu tam 
ve stropě byly dírky po kulkách) a někdy v roce mi 
jeden kamarád (dokonce vím, že to bylo ve výtahu) 
řekl, že bych s tím hlasem měl něco dělat. Tak jsem 
si koupil kytaru a začal se učit, od kamarádů a s 
pomocí takzvaného akordového pravítka.

Můžeš zavzpomínat na své hudební za-
čátky, první kapelu a co jste hráli?

Chomouty jsme založili někdy v létě 1975 
a furiantsky jsme si domluvili první vystoupení 
jako hosti Greenhorns na listopad téhož roku. 
Následující léto došlo k několika personálním 
změnám a potom jsme hráli ve stejném obsaze-
ní (Miloš Sommer přišel v roce 1978) až do roku 
1980, kdy emigroval kytarista Zdeněk Breuer. 
V začátcích jsme se docela dost zaměřili na 
Osborne Brothers a zpívali jsme moje texty, dnes 
bych už texty přebásňoval, tenkrát jsem psal tak, 
jak mě zrovna čůza můza políbila.

Existují nějaké nahrávky Chomoutů z té 
doby? A Tvoje texty z těch dob se zpívají? 
Hodně se zpívá JEŠTĚ VLAK MÁ ČAS, ale 
možná jsem slyšel i jiné věci a ani jsem ne-
věděl, že jsi autorem.

Pravděpodobně se zachovala jen nahrávka 
z našeho večera v Malostranské besedě z roku 
1980. Občas mě někdo překvapí tím, že na-
hraje písničku s mým starým textem, ale to jsou 
výjimky.

Znám Tě hlavně jako kontrabasistu, hra-
ješ i na jiné nástroje?

Kromě kontrabasu (nevalně) hraju i na kyta-
ru (podobně). Jinak je mým oblíbeným nástro-
jem lesní roh, ale na ten zatím neumím.

Rád poslouchám Tvé vzpomínky na 
Spojené státy, takže několik otázek k to-
muto tématu. V kterém roce jsi emigroval? 
A bylo to hodně dobrodružné?

Do zaječích jsem vzal v květnu 1984 a doce-
la dobrodružné to bylo, i když jsem neplaval přes 
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divokou říčku mezi Jugoslávií a Rakouskem, jako 
to občas Češi dělali. Zrovna v tom létě se jich 
několik utopilo. Na kraji Bělehradu byl normální 
turistický kemp, kde byli ale většinou emigranti 
čekající na odlet do země zaslíbené.

Mám tomu rozumět tak, že jsi o azyl 
požádal už v Jugoslávii? Já myslel, že se 
muselo nejprve prchnout do Rakouska.

Ano, tenkrát hodně lidí nevědělo, že je v Bě-
lehradu pobočka úřadu Spojených národů pro 
uprchlíky, kde se dalo všechno zařídit, a protože 
byla Jugoslávie považovaná za nestabilní zemi 
(jak se později prokázalo), snažili se emigranty 
odbavovat rychle, v Rakousku se čekalo třeba 
rok. V mém případě tři měsíce a týden.

Můžu se zeptat, co Tě vedlo k rozhodnu-
tí emigrovat? A jak se Ti v Americe líbilo?  

Někomu to určitě bude znít pošetile, ale nej-
větší podíl na tom rozhodnutí asi měla hudba, 
a vzhledem k tomu, že jsem předtím byl jen dva-
krát v Maďarsku, tak i touha po cestování. Líbilo 
se mi tam moc, hlavně západní státy (Colorado, 
Arizona, Utah, Kalifornie atd.) a našel jsem tam 
pár dobrých kamarádů, jenže když člověk kvůli 
očím (nebo z jiného důvodu) nemůže řídit auto, 
není to nejlehčí.

Bylo obtížné získat povolení k pobytu 
v USA? A kde jsi tam vlastně žil, přímo 
v Nashvillu?

Obtížné to nebylo, protože jsem jakožto 
uprchlík ihned dostal zelenou kartu a zanedlou-
ho jsem začal pracovat. Nádherné emigrantské 
klišé, myl jsem nádobí. Někdy i doma. Napřed 
jsme s mojí tehdejší ženou žili v Saint Louis ve 
státě Missouri (rád bych upozornil, že odtamtud 
vyrazil Old Shatterhand na západ. Myslím, že 
hrál na pětistrunné banjo) Po čtyřech letech 

jsme se přestěhovali do Nashville, protože už 
to se mnou nebylo k vydržení, jak jsem neustále 
fňukal, že se v Saint Louis nehraje ta správná 
muzika. Tam jsem byl až do května 1993.

Teď zrovna čtu mladšímu potomkovi 
Vinnetoua a o Old Shatterhandově banju 
jsem tam zatím nic nenašel. Vím, že i tam 
si se věnoval muzice. S kým ses tam potkal, 
s kým sis zahrál?

Tak jen pár jmen, abych to nepřeháněl. 
Dva měsíce po příletu jsem si před vystoupe-
ním Country Gentlemen zazpíval v jejich šatně 
s Charlie Wallerem a Bill Yatesem sloku a re-
frén DRIFTING TOO FAR FROM THE SHORE (já 
baryton) a další rok v Louisville v zákulisí s Doc 
Watsonem. Nejlepší aktivní zážitek byl ale ten, 
když mě v srpnu 1991 vzala tehdy rozpadající se 
kapela Weary Hearts sebou na týden do Penn-
sylvanie. Po odchodu Chris Jonese a Ron Blocka 
tam zůstali mandolinista Butch Baldassari, ba-
sista Mike Bub, který na té šňůrce hrál velice 
adekvátně na banjo, a na kytaru na ten záskok 
vzali Jeff Whitea (předtím u Alison Krauss). Hráli 
jsme v malých klubech a v jednom městečku na 
náměstí a kromě úžasné muziky jsme si užili 
hodně legrace.

No to je hezké, co jméno to hvězda. Jsi 
s nimi ještě ve styku, pošlete si třeba občas 
mail? Ptám se proto, že mám s Američany 
obecně zkušenost, že jsou v osobním styku 
hrozně přátelští a fajn, ale pak už se nikdy 
neozvou.

Ty hvězdy, to byla jen letmá setkání, i když 
s Doc Watsonem jsem za tu dobu mluvil asi 
pětkrát, a jinak jsem s nimi nebyl v kontaktu. 
Někde ale možná mám email na Charlie Wallera 
do nebeské bluegrassové rezervace. Je pravda, 
že se hodně Američanů chová na potkání dost 
přátelsky, ale úplně bych to negeneralizoval.
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Mimochodem, jak ses dostal do šatny 
k Charlie Wallerovi nebo k Docu Watsono-
vi? Znali jste se dobře?

Country Gentlemen tenkrát hráli v motelu 
a Saint Louis a do jejich zkušebny mohl každý 
s trochu drzým čelem. Byl jsem mimochodem 
i v jejich autobusu, ale to až později na festivalu 
u Lexingtonu v Kentucky. Doc Watsona jsem 
poprvé oslovil za pódiem v Louisville, když če-
kal, až ho pozvou na scénu. Jak srdečně zní na 
živých deskách, tak srdečně se chová i v běžném 
kontaktu.

Jak to na takové šňůře funguje? Myslím 
tím, jestli, když bylo volno jste třeba někam 
šli a podobně. Taky se nemůžu nezeptat, 
jak to bylo s alkoholem. USA jsou zemí, 
kde panují, pokud jde o pití, dost přísné 
předpisy. U nás je to, řekl bych, spíše na-
opak, a muzikanti bývají zhusta poměrně 
rozveselení. Chodili jste třeba před nebo po 
vystoupení na pivo? 

Na mém krátkém výletu s Weary Hearts 
jsme samozřejmě občas někam zašli, většinou 
na jídlo, nikdo z nich moc nepil a myslím, že 
před vystoupením vůbec ne. 

Měl jsi muziku jako hobby nebo ses s ní 
v zámoří i živil? A je těžké být tam profesi-
onálním muzikantem?

Většinou jsem se tím neživil, jen jsem se svou 
kapelou ještě v Saint Louis sehnal hraní v měs-
tečku Branson, kde je velký zábavní park ve stylu 
1880, kde je třeba i obchod s replikami starých 
zbraní a obchod s kožešinami. Hráli jsme tam 
devět dní venku hned u dílničky, kde předváděli 
výrobu mýdla, jak se to kdysi dělávalo. Když 
zavál vítr naším směrem a hráli jsme zrovna ně-
jakou dojemnou píseň, byly i slzy v očích. Jestli 
je těžké být profesionálním muzikantem, to si 

netroufám zodpovědně prohlásit. Jen vím, že 
méně známější bluegrassové kapely se opravdu 
hodně najezdí, aby se uživily.

Oblíbeným tématem u nás je, zda zpívat 
anglicky nebo česky. Co si o tom myslíš?

Český text je samozřejmě pro některé po-
sluchače výhodnější, ale myslím, že je i dost lidí, 
kterým se angličtina líbí, i když tomu nerozumě-
jí. Mně se opravdu o hodně lépe zpívá anglicky 
a ani bych to neměnil. Obojí možné.

Tvoje angličtina mi vždycky připadala 
dokonalá. Podařilo se Ti zbavit se přízvu-
ku?

Přízvuk ještě určitě trochu mám, ale občas 
mi v USA říkali, pokud to nebylo ze zdvořilosti, 
že při zpěvu ten přízvuk není slyšet. 

A jak Američané reagují na zpěváka 
s přízvukem, mají s tím problém?

Myslím, že menší přízvuk obecně Američa-
nům při zpěvu nevadí, ale to by asi chtělo udělat 
průzkum.

Když ses vrátil zpátky do České republi-
ky, změnilo se toho za dobu Tvé nepřítom-
nosti hodně, pokud jde o bluegrass?

Řekl bych, že se toho moc nezměnilo, po-
kud nepočítáme vzrůstající virtuozitu některých 
špičkových kapel, myslím, že dost nahrávek je už 
k nerozeznání.

Vím, že jsi autorem krásných písniček, 
píšeš pořád?

Píšu, ale málo, budu s tím muset něco udě-
lat, moc mě to baví. Nejvíc písniček jsem napsal 
v Nashville, něco sám, něco s kamarády.
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Rozhovor – Petr Vacek

Píšeš nejdříve melodii a pak slova? 
A slova Tě napadají spíš anglicky nebo 
česky?

Hňácám to obojí najednou, připadá mi to 
tak nějak přirozené. Když mě jednou ve Státech 
napadla melodie a zároveň kus textu na zatím 
mou nejlepší písničku (I´LL TAKÉ RAIN), byl jsem 
v práci a bál jsem se, že to zapomenu. Dostal 
jsem ale spásný nápad, zavolal k sobě domů 
a nazpíval to na záznamník. Většinou mě to 
přepadá anglicky, ale pořád jsem schopen smolit 
české texty, mám třeba i několik věcí ve stylu 
Ivana Mládka. 

Když píšeš text, máš nějakou představu, 
o čem to celé bude?

Myslím, že zhruba představu o čem to bude, 
mám už s prvním kouskem textu a asi jsem to 
nikdy nezměnil a nenapsal na stejnou melodii 
úplně jiný text.

Na začátku ses zmínil, že dneska už bys 
texty přebásňoval, rozumím tomu správně 
tak, že by ses snažil udržet smysl nebo du-
cha té skladby, ale verše bys volil tak, aby 
to byla báseň a ne rýmovačka?

Určitě bych přebásňoval a snažil bych se, 
aby to mělo jistou dávku vkusu. 

Jestli si dobře vzpomínám, některé 
z tvých skladeb nahrály v USA i známé ka-
pely, můžeš je připomenout?

Moc těch písní nahraných nemám, jsou 
to Special Consensus z oblasti Chicaga, Rarely 
Herd (myslím, že už neexistují) a Barry a Holly 
Tashian z Nashville. Vlastně mi ještě jedna zpě-
vačka nahrála westernovou baladu Wild Rose. 
Mohl mi nahrát jednu i Quicksilver, ale vlastní 
nedočkavostí jsem si to pokazil.

Sleduješ současnou českou bluegrasso-
vou scénu?

Sleduji, ale zpovzdálí. Nedávno jsem slyšel 
novou desku Monogramu a, i když je znám 
dlouho, tak ta preciznost mě uchvátila, Jakub 
Racek zpívá a samozřejmě hraje skvostně. Ne-
mám je rád. Ale to samé se dá říct třeba i o sku-
pině Reliéf, G-Runs & Roses a hodně jiných, pio-
nýrské doby jsou nenávratně v propadlišti dějin. 

Co dnes posloucháš za muziku? A zau-
jalo tě něco, ať už CD nebo třeba jen pís-
nička v poslední době? Ať už u nás nebo 
v zahraničí.

Poslouchám samozřejmě bluegrass, starší 
country, hlavně Marty Robbinse, Mozartovy 
hornové a klarinetové koncerty, Beatles, irskou 
a skotskou lidovou hudbu, trochu swingu, nebo 
třeba i takzvaný barber shop, což jsou většinou 
čtyři mužské hlasy (ale i víc) bez doprovodu 
nástrojů

Pohyboval ses mezi muzikanty v USA 
i tady, jak vidíš budoucnost bluegrassu?

Růžově.

Tak to je fajn. Díky za ochotu a čas.
V lednu 2011 se ptal Pavel Brandejs.

sestava PBB s Petrem Vackem
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6. Muzikantský Camp Kosodrevina

O Kosodrevine jsem toho již tolik slyšela 
i četla a nejmíň tři roky se tam chystám. Bohužel 
jsem ale vždycky druhý týden v lednu musela 
odjet domu do Švýcar. Letos jsem si tedy vánoč-
ně-novoroční pobyt značně prodloužila a koneč-
ně mohla využít pozvání slovenských kamarádů. 
Vydala se na dalekou cestu zažít muzikantský 
camp na Kosodrevine na vlastní kůži. Nebylo to 
vůbec jednoduché. Nepodařilo se mi najít spo-
jení, kterým bych dorazila za jeden den z Brna 
do Brezna včas na poslední ze tří autobusů do 
Srdiečka, k lanovce, která jezdí pouze do čtyř 
odpoledne. Vyjela jsem tedy už ve čtvrtek dopo-
ledne a po cestě navštívila kamarádku z dětství 
ve Víglaši u Zvolena. Pokecaly jsme, zavzpomí-
naly na staré časy a ráno jsem pokračovala dál 
do Brezna. Jaká byla moje radost, když jsem tam 
na nádraží potkala Martina Burzu s přítelkyní 
Lenkou. Pršelo a byla mlha, ale hned jsem měla 
lepší náladu. Ze Srdiečka jsme pokračovali čtyř-
sedačkovou lanovkou na jižní svah Chopoku, 
do výšky patnácti set metrů. Během pěti dalších 
minut jsme byli konečně na místě. Cesta tam 
mi trvala pouhých devětadvacet hodin! A již 
se tyčila přímo před námi, vytoužená chata Ko-
sodrevina. Lenka s Martinem se chystali na lyže, 
vleky byly hned u chaty, ale vrcholek Chopoku 
byl skrytý v mlze.

Hned u vchodu spousty známých tváří a 
mezi dveřmi mi hlásí Ondro „Pagáč“ Paciga: 
„Dnes ráno jsem ti poslal doporučeně nové cé-
déčko Vodopádu do Švýcarska!“ No, že se tam 
objevím ho určitě nenapadlo. Zakoupila jsem 
zavčas tričko s a s logem akce a šla se ubytovat. 
Byla ještě doba oběda, tak si dát nefalšovanou 
slovenskou „Kapustnicu“ a pivo a na chvíli 

zalehnout. V chatě už to hučelo jako v úlu. Po 
hodince jsem se vydala na procházku po okolí, 
ale moc dlouho venku nepobyla. Bylo namrzlo, 
ledovo, pršelo. Lyžaři toho taky asi moc nenaly-
žovali. Viditelnost byla minimální a stále pršelo. 
Dávno již byly čtyři hodiny pryč a osazenstvo 
campu se pořád sjíždělo. Vždycky jim ještě 
pustili sedačku a pár silných jedinců dorazilo do-
konce pěšky. Po dobré večeři, čočkové polévce 
a kuřátku s rýží – (ubytování bylo i s polopenzí 
za velice lidovou cenu patnácti euro) již bylo 
všechno připraveno na večerní koncert. 

Na večerním programu byly tyto kapely: The 
Bee Line, Taverna, Blue Rej, Goodwill, Vodopád, 
Blue Gate, G-Runs & Roses a Poutníci. Rázem 
osmé nastoupila na scénu první kapela, The 
Bee Line z Prahy a okolí. Název prý v překladu 
znamená švih a nemá s včelami nic společného. 
Vypálili na nás LEAVING SADDIE ON MY MIND. 
Pěkně jim to hrálo i zpívalo, campu se zúčastnili 
již podruhé. Po jejich vystoupení nás oficiálně 
přivítali oba pořadatele Roman Áč a chatař 
Jožko Černý. Tihle dva si také celou báječnou 
akci, kde muzikanti hrají pro muzikanty, před 
šesti roky vymysleli. Na první ročník tehdy přijela 

Chopok, Nízké Tatry, Slovensko 
14.–16. ledna 2011

foto: Lilka Pavlak
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asi stovka účastníků, další léta už jich vždy bylo 
přes dvě stě. Letošek byl rekordní, při zahájení 
nás tam bylo 242 a pak ještě přijeli Poutníci 
a pár dalších. Chata s kapacitou 260 lidí byla 
narvaná od sklepa až na půdu. O zvuk se 
vzorně staral tým Jirky Elknera. A páteční večer 
konferoval René Jankovič. Jako další se předsta-
vila Taverna z Prostějova, patřící tady se svým 
čtvrtým vystoupením skoro k inventáři. Z jejich 
repertoáru vyzařovala láska k písničkám od New 
Grass Revivalu. Nejvíc se mi líbila jejich SVÍČKA 
S TEQUILOU. Museli dokonce přidávat.

Po nich nastoupila kapela Blue Rey, reu-
nion legendární Modřiny, s nádhernými vokály. 
Prý rejdí po různých hudebních stylech a hrají 
nejenom bluegrass. Tam ho ale zahráli. Potěšili 
mne hlavně verši mé oblíbené písně od Seldom 
Scene SMALL EXEPTION OF ME s českým textem 
KAŽDÝ VÍ, JAK CHUTNÁ SETKÁNÍ. Honza Mei-
sel, český John Duffey se řádně činil a ostatní 
členové kapely nezůstávali v ničem pozadu. 
Pastva pro uši! Konferenciér je varoval, ať si po 
jedné v noci dávají pozor na chatařskou specia-
litu Jožky Černého – Čerešničku, které se žádný 
zdejší nováček nevyhne. Všichni ji prý nutně 
potřebují. 

Místo plánovaného Goodwillu, kde prý byl 
někdo zraněný, nastoupil Imperial. Pražská 
kapela kolem Tomáše „Čerta“ Tovara. Výbor-
ně zahráli dobrovou instrumentálku STEPPING 
BARREL, zazpívali NADČASOVOU BEZNADĚJ 
a spoustu jiných, hlavně převzatých písní s čes-
kými texty. Přidávali VŠECH TVÝCH SNŮ ZNÁM 
DĚJ, moc se líbili.

Na pódiu se seřadila nejpočetnější a nejtem-
peramentnější skupina večera, osmičlenný slo-
vensko-moravsko-maďarský Vodopád z Brezna 
a spustili na nás ohňostroj své krásné muziky. 
Jako jediní se zúčastnili všech šesti kempů a ta-
ké pomáhají s organizací. Já jsem je poznala již 

před lety, tehdy s jejich francouzským zpěvákem 
v La Roche-sur-Foron. Několikrát po sobě zavírali 
tento výborný festival ve Francii a obecenstvo je 
div láskou nesnědlo. Umějí udělat tu správnou 
náladu a již jen pohled na Ondreje „Pagáče“ Pa-
cigu, jak tančí se svou basou, je jedinečný. Feno-
menální kapela hraje již osmadvacet let a jejich 
věkový průměr prý snad žádná jiná nepřekoná. 
Letos dokonce tři z nich oslaví padesátku. Před-
stavili se slovy: „K poslechu i k tanci dnes vám 
budu hrát a zpívat Brezňanský kanci!“ Kapela 
tam zároveň tam pokřtila své šesté, nejnovější 
CD Stará kára – pravě to které v mezičase ces-
tovalo do Švýcarska. „krstným otcem“ se stal 
chatař Jožko Černý a „krstnou mamou“ Roman 
Áč. A křtilo se místní specialitou, Čerešničkou. 
Nosič se mi moc líbí, jsou na něm skladby zpí-
vané jak slovensky, tak i česky a to prý hlavně 
proto, aby jim lidé všude dobře rozuměli. Také tři 
instrumentálky, banjová od Lee Markuse STEEL 
BENDER, foukačková od Charlie McCoye NEW 
RIVER GEORGE a jejich vlastní novoakustická 
perfektně zahraná FUJAVICA, kterou napsal 
mandolinista Zdeněk Vítek před dvěma lety, 
když se ve vánici probojovávali nahoru na kemp. 
Pochopitelně jsme hodně z toho cédéčka slyšeli 
živě. A to bylo snad ještě lepší než CD. Ne, ta 
kapela se musí taky VIDĚT! Mě dostali kromě 
jiného mým oblíbeným dojákem Johnyho Cashe 
s českými slovy NEPLAČ, JE TO MARNÉ. No ve-
selo bylo velice. 

U další kapely konferenciér poděkoval Br-
něnskému muzeu za to, že jim zapůjčilo jeden 
ze svých nejstarších exponátů – čtyřicetileté 
Poutníky. A následoval další křest, tentokrát 
šampusem a bez kmotra. Jejich třinácté CD má 
název Poutníci slaví 40 LIVE. I tenhle nosič vám 
všem mohu vřele doporučit. Obsahuje jedena-
dvacet písní a zaznamenává hudební vývoj sku-
piny od klasické country, bluegrassu a písniček 
Roberta Křesťana až po součastnou vlastní tvor-
bu. Je na něm i ta všude a všemi žádaná PANEN-
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KA. Kapelní benjamínek, devatenáctiletý Kuba 
Bílý se představuje nejen jako výborný zpěvák 
ale i jako kytarista nezůstává v ničem pozadu 
za prvotřídními instrumentalisty Honzou Má-
cou a Petrem Mečiarem. Nejstarší Poutník Jirka 
„Karas“ Pola, který vypadá jako jejich ctihodný 
otec, tam má také pár svých vlastních věcí. Tři 
členové kapely nebyli před čtyřiceti lety ještě ani 
pod kamenem… Je to ale s odstupem nejlepší 
„Poutnická“ sestava od dob Křesťana, Plocka 
a Maliny. Hned po prvním dlouhatánském tónu 
Kuby Bílého v LITTLE MAGGIE bylo obecenstvo 
jejich. Honza Maca exceloval v RAWHIDE, celý 
sál zpíval s nimi HOTEL HILLARY a nepřestával 
tleskat po RONDO A LA TURCA. Zážitek byl 
slyšet, jak slovenské publikum ovládá všechny 
poutnické hity. Sborem v sále zaznělo i NA-
PSAL JSEM JMÉNO SVÝ NA ZDI a pochopitelně 
PANENKA. Zaslouženě sklidili obrovsky potlesk 
a lid je odmítl bez nejmíň dvou přídavků pustit 
z jeviště.

Plzeňská kapela Blue Gate měla smůlu s au-
tem a zůstali nešťastně trčet někde u Brna. Ilona 
Leichtová prý se slzami ve hlase telefonovala. 
Škoda, chyběli tam! Zlatým hřebem večera se 
stala momentálně nejúspěšnější česko-holand-
sko-slovenská formace G-Runs & Roses, která 
by letos měla representovat Evropu na IBMA 
World of Bluegrass v Nashvillu. Na basu s nimi 
tentokrát hrál Ralphův mladší brácha Chris 

Schut. Měli obrovský úspěch a jistě by hráli rádi 
i déle, ale moderátor s vážnou tváří prohlásil, 
že ve zdejším národním parku je dovoleno hrát 
pouze do půl druhé, protože pak se začínají pá-
řit kamzíci se svišti a potřebují k tomu absolutní 
klid. No, dnešní noci jistě žádní kamzíkosvišti ne-
vznikli! Tím oficiální program skončil. Následo-
valy nesčetné sejšny, Čerešnička a jiné dobrůtky 
tekly proudem, lid se družil, veselil a všem bylo 
moc fajn…

V sobotu ráno se na chvíli ukázalo i sluníčko. 
Po výborné snídani s bohatými švédskými stoly si 
nadšení sportovci nasadili lyže a snowboardy. Já 
koketovala s myšlenkou si jít vylézt na Chopok. 
Vykročila jsem s elánem, ale po hodné chvíli 
jsem si představila, že nahoru to ještě půjde, 
ale jak pak na té ledovce dolů. I když kamará-
di, kteří byli odvážnější, povídali, že to pak po 
zadku půjde rychle. Při představě přinejmenším 
prodřených kalhot jsem to zbaběle vzdala. 
Stydím se do hloubi duše! Spokojila jsem se 
s pozorováním party adrenalinových cyklistů, 
kteří se rovnou z lanovky spouštěli na kolech po 
sjezdovce dolů. To bylo držkopádů! To jsem tedy 
ještě ani ve Švýcarsku neviděla. Záhy se opět 
zatáhlo a začal padat mokrý sníh a tak zpět do 
chaty na kafíčko.

V jedenáct začaly dole v baru muzikantské 
dílny. Dobro s Henrichem Novákem a Milanem 
Benkovičem, na kytaru je doprovázel Vlado Kri-
žan. Další hodina patřila banjovému workshopu 
s Richardem Ciferským a Filipem Baťem. Lektoři 
na poslední kytarové byli Ralph Schut, Ondra 
Kozák a multižánrový virtuoz Peter Luha. 

Odpolední program pokračoval letos již po-
druhé na malé scéně dole v baru. První čtyři roč-
níky se prý hrávalo jenom nahoře. Moderátorem 
pro dnešek se stal Heňo Medvěd. Měli vystupo-
vat: Dostavník, Tien, Imperiál, The Giant Moun-
tain Band, Womacklee, Rustic Robots, Minaret, 

foto: Lilka Pavlak
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Viagrass a Milan Benkovič & Friends. Zahajoval 
Dostavník, kapela se zpívající basistkou Blan-
kou – první ženou na podiu tohoto campu, jejím 
manželem na banjo a dlouhovlasým dobristou. 
Pěkně jim to hrálo i trojhlasně zpívalo. Nejvíc 
se mi líbila jejich PŘÍSAHÁM. Jména si bohužel 
nepamatuji, ale bylo to moc příjemné.

Další byla čtyřčlenná slovenská kapela Tien 
z Trenčína, znala jsem z nich jenom Pavla Daňa. 
Zahráli nám MARION, banjista prý píše většinu 
textů, krásně jim to trojhlasně zpívá, v hlavě 
mi utkvěla jejich DÁŽĎ DOPADÁ NA CHODNÍK 
a TO SA STÁVA. Nedávno jim odešel basák a tak 
tento nový tam měl premiéru. Rozhodli se prý 
obnovit tradici čtyrhlasu, který prý moc kapel na 
Slovensku nezpívá. Přednesli nádherně STARÝ 
ZVON z repertoáru Skokanů z Dubnice a další 
věci od BG Alba, jako NEVER BLONDATYM 
DIEVCATUM atd. Moc jim to šlo. 

Neb Imperial již hráli včera místo Goodwilu, 
nastoupil Blueland s hostem Radkem Vaňká-
tem. A to tedy byl nářez! Kytarista od Giant 
Mountain Band byl značně indisponován velkým 
množstvím alkoholu, takže kapela nevystoupila 
vůbec. Škoda, moc jsem se na ně těšila. Nic by se 
nemělo přehánět! Byla jsem zvědavá na to, kdo 
je to Womacklee. A to bylo tedy překvapení. 
Nastoupila čtyřčlenná kapela s kytaristou vypa-
dajícím jako něco mezi démonem a prorokem 
ze Starého zákona a zazněla mystická píseň JÁ 
VÍM, ŽE JSOU TADY A JE JICH VŠUDE PLNEJ 
SVĚT. Následovaly i další psycho texty s vlastní 
hudbou. Mezi bluegrassem a heavy metalem. 
Na jevišti se k nim připletl tančící, či spíše motají-
cí se fanoušek v tranzu. No, něco takového jsem 
ještě nezažila. Když končili písní ASI SE Z TEBE 
JEDNOU ZBLÁZNÍM, ve které se zpívající svěřuje 
s tím, že jednou ho stejně čeká švihadlo, připa-
dala jsem si jako ve zlém snu. Že bych si snad 
nevědomky dala nějakou trávu? Ale nemohu 
říct, že by se mi to nelíbilo, naopak! Aspoň zase 

něco nového! 

To jsem ještě netušila, že po nich přijde ještě 
něco silnějšího. Na scéně se objevila silně pote-
tovaná, jakoby punková čtveřice a představili se 
jako Rustikální Roboti z roku 2059. Přednesli 
nám píseň o Růžových brýlích. Prý jsou již druhá 
generace robotů, co se umí sama reprodukovat 
a tak že hledají k tomu vhodné protějšky. Byli 
oblečení tak, aby po skončení hned mohli při-
kročit k činu. Ač vypadali hrůzostrašně, hlavně 
dobrista s upíříma očima, spustili na nás krásnou 
country music z padesátých let. Každopádně to 
byla show až na půdu, již dlouho jsem se tak 
dlouho v jednom kuse nezasmála. Všichni kolem 
také padali smíchem. Z robotů se vyklubali Nizo-
zemštani-mimozemšťani Ralph a Chris Schutovi, 
vampíří tvář byl Radek Vaňkát a ten čtvrtý nebyl 
nikdo jiný, než Zdeněk „Rohlík“ Roh. Rozloučili 
se s námi písní BYE, BYE LOVE, ale museli ještě 
přidat THIS OLD EARTHQUACKE. Všichni se 
uklidnili, když nastoupila místo Minaretu mně 
doposud neznámá kapela Honzíkova cesta. 

Další Viagrass již byli opět staří známí. Filip 
Baťo, Erik Banič, Adrian Minarovič, Dušan Hro-
nec a Martin Burza přesvědčili jak instrumentál-
ně, tak vokálně. Poslední odpolední kapela byl 
dobrista Milan Benkovič & Friends. Přátelé 
byli Anton Naroda na basu, Michal „Bajo“ Barok 

foto: Lilka Pavlak
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s mandolínou, Richard „Cifo“ Ciferský na ban-
jo. No hrálo jim to výborně. Po jejich vystoupení 
jsem utíkala nahoru na večeři, abych nezmeškala 
začínající večerní Album. Měli jsme dobrou po-
lévku a vepřo-bramboro-zelo. Program na hlavní 
scéně v jídelně začínal v osm: Album, Neznámí, 
Twisted Timber, Who’s Your Daddy, Candy Floss, 
Blueland a Peťo Luha & Friends. 

Nastoupil chomutovský Album – nejvzdále-
nější účastníci – výborní jako vždy. Ale vpředu 
se začal ozývat nějaký divný hlas. Zpívajte 
slovensky, Slovensko Slovákům atd. Petr na to 
zareagoval, že představil kapelu jako trampskou 
osadu Album a na dobro že hraje Bača, basu 
Bobr, atd. Teď jsem uviděla původce zvuků – 
opilý holohlavý chlap typu gorilího samce tam, 
ruky hore, něco neustále vykřikoval. Bača, to se 
mu ale líbilo! Vyvedlo mě to natolik z konceptu, 
že jsem zapomněla i fotografovat. Když hoši 
dohráli, konferenciér pak prohlásil z pódia, že 
se tady koná československý bluegrassový kemp 
a tudíž, že se bude nahoře i dole celý večer i noc 
mluvit i zpívat česky, slovensky i anglicky a komu 
se to nelíbí, že může odejít, neb tam je na špat-
ném místě. Po chvíli chlap zmizel, ale zanechal 
ve mě divný pocit a obavu, že co když se vrátí 
s kvérem. V dnešní době člověk nikdy neví, ale 
už pak byl klid. Později jsem se dověděla, že pár 
opilcům ujela poslední lanovka dolů a tak je tady 
museli v tomto počasí nechat. Program, teď již 
nerušeně, pokračoval dál se skupinou Neznámí 
z okolí Trnavy, kteří na nás vypálili tu správnou 
country music s bicíma. 

Další kapela Twisted Timber nás vrátila 
k bluegrassu. Místo nemocné Zuzky Lišky zasko-
čil na mandolínu Milan Marek. Hoši si na Zuzku 
pochopitelně vzpomněli pár jejími krásnými 
písněmi. A pak přišla další pro mne premiéra, 
skupina se zvláštním jménem Who’s Your 
Daddy. Odpověď na tuto otázku přišla záhy: Bill 
Monroe! Kapela vznikla jako sejšnový českoslo-

venský projekt asi před dvěmi měsíci. Chtěli prý 
vytvořit doprovodnou kapelu kolem výborného 
zpěváka Martina Vitáska. A členy kapely se 
stali Henrich Novák, Zdeněk „Rohlík“ Roh, Erik 
Banič, a Vlado Križan. No jen tak dál, hoši, je 
to moc pěkné! Další v řadě byla skupina Candy 
Floss, o které jsem psala nedávno v reportáži 
z československého večírku v Zelenáčově šopě 
ve Zlíně. Poprvé jsem si ale všimla, jak krásně 
zpívá Michal Kováč. O ostatních už to vím dáv-
no. Opět byli výborní, uslyšeli jsme spoustu věcí 
z jejich vlastní tvorby. Jejich CD ještě bohužel 
pořád hotové není, prý ale brzo! Tak se máme 
na co těšit! Pomalu se blížilo finále. 

Nastoupil Blueland, který jistě nikomu 
z vás představovat nemusím. SUPER vystoupe-
ní, jedno z nejlepších na celém campu. Potlesk 
a pískot nebral konce a i oni museli přidávat. 
A jako poslední se nám představil fenomenální 
multižánrový kytarista a zpěvák Peťo Luha & 
Friends. Jeho přátelé byli Milan Benkovič na 
dobro a Richard Ciferský s banjem. Na basáka 
si bohužel momentálně nevzpomínám. Šla jsem 
fotit dozadu a najednou ohlušující rána, no 
pěkně jsem zbledla a vzpomněla si na gorilu. 
Prý tam „někdo“ odpálil dělobuch. V chatě, 
a prý to byl již třetí. Takže debilové jsou všude, 
nemusíme ani jezdit na Blízký východ. Smradu 
v předsálí bylo jako v pekle. Doufám, že se viník 
za to v tom pekle usmaží. Ale to byla ta jediná 
stinná stránka celého víkendu a na špatné se na-

foto: Lilka Pavlak
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štěstí rychle zapomene. Peter Luha byl výborný, 
nejenom že fantasticky hrál na kytaru, ale i nád-
herně zpíval. O slávu prý nestojí. Že takoví lidé 
vůbec ještě existují, mne bohatě odškodnilo za 
ten jediný negativní zážitek. Muzikantský camp 
2011 oficiálně skončil.

Lid se rozdělil podle toho, kdo a kdy musel 
vstávat, zda byl šofér, či spolujezdec, zda chtěl 
zítra ještě sportovat, nebo se dál veselit s přáteli. 
Já patřila k těm šťastným, co ráno nemuseli ani 
vstávat, ani řídit, ani sportovat a tak nic nestalo 
v cestě si užít veselou noc. Ještě dlouho chodila 
od sejšnu k sejšnu, povídala s přáteli, vypila 
nějakou tu skleničku, udělala pár fotek a po 
třetí padla za vlast. Při poslední, nedělní snídani 
mne jako vždy, když nastane loučení, přepadla 
melancholie. Ale po prvním kafíčku jsem se 
vzchopila. Jaro Rakay mi domluvil, že mne Jožko 
a jeho kámoš vezmou do Brezna k vlaku, neb 
autobusem bych tam dojela až po odjezdu rych-
líku a dalším, na který by platil můj lístek, bych 
byla doma až ve tři ráno.

Kamarádi se pomalu loučili a odjížděli. Šla 
jsem ven udělat pár posledních fotek a v po-
ledne přišla řada i na mne. Na lanovce dolů 
jsem jela s Jožkou a jeho kamarády, kteří vezli 
zbytky naší hostiny pro prasátka, lamy a další 
na spodní chatě Trangošce. Tam se nedávno 
veselila americká kapela The Chapmans po 

jejich společném koncertě s Richardem Cifer-
ským a dalšími slovenskými muzikanty v Pezinku 
koncem listopadu. To jsem bohužel promeškala. 
Kdy už někde seženu ty dlouho hledané klony? 
Bez nich nějak nestíhám. Z Trangošky do Brezna 
to již bylo coby dup, bohužel nejen Chopok, ale 
i Dumbier, který byl přímo nad námi, byl skryt 
v mracích. O půl druhé mne již odvážel vláček 
motoráček s vyhlídkovou plošinkou do Banské 
Bystrice na rychlík. A konečně se z plošinky za 
oknem ukázal hřeben Nízkých Tater v plné krá-
se. Cestou do Brna jsem tiše klimbala a málem 
zůstala v Bratislavě, když mi úklidová služba 
ohlásila, že se můj vagon právě odpojuje. Tak 
poklusem o pár vagonů dopředu a sotva jsem 
dosedla, vlak se dal do pohybu. Ještě přestou-
pit v Břeclavi a o půl desáté jsem již lezla doma 
do vany. Zase jeden nádherný víkend za námi. 
Dlouho budu mít na co vzpomínat.

Diky hochům z Bluelandu a Romanovi Áčovi 
za pozvání, Jožkovi Černému za perfektní orga-
nizaci, klukům z Vodopádu za krásné cédéčko, 
které jsem si včera v posledním momentě stačila 
vyzvednout na poště, neb zítra už by cestovalo 
zpět na Slovensko. A v neposlední řadě Billovi 
Monroeovi za to, že vymyslel tuto krásnou mu-
ziku, která z nás všech, co ji máme rádi, vytvořila 
jednu velkou rodinu.

Ahoj Lilka v Bülachu, 30. ledna 2011
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Fiddlin' Paul Warren – synova vzpomínka 
a láskyplná poklona otci
Penny Parsons, Bluegrass Unlimited, duben 2010.
Přeložil Pavel Brandejs

Když před několika lety Johnny Warren 
uklízel šatník, objevil zaprášenou krabici plnou 
magnetofonových nahrávek, které nahrál před 
třiceti lety se svým otcem, houslistou Paulem 
Warrenem. Na nahrávkách byly tucty nezná-
mých starých houslových skladeb, které Paul 
sesbíral během let. Když Johnny našel nahrávky, 
věděl, že přišel čas pohnout s projektem, který 
si už v duchu nějaký čas promýšlel: pocta muži, 
kterého považoval za „největšího old-timeového 
houslistu, který kdy držel smyčec.“ Udělal to al-
bem „A Tribute To Fiddlin´ Paul Warren“.

Pro bluegrassové fandy je Paul Warren 
nejznámější jako dlouholetý houslista v kapele 
Flatta & Scruggse Foggy Mountain Boys a ve 
skupině Nashville Grass Lestera Flatta. Ti z nás, 
kteří měli to štěstí vidět ho vystupovat, si ho 
pamatují jako veselého showmana, vždy ochot-
ného pomoci, který se ale nikdy necpal do záře 
reflektorů. Jeho pohupující se klobouk, dupající 
noha a nakažlivý úsměv byl stejně tak součástí 
vystoupení, jako jeho energická hra na housle. 
Paul byl perfektní hráč, který do každého vy-
stoupení dal všechno, aby podpořil spoluhráče 
kolem sebe. Nebyl prvním houslistou u Foggy 
Mountain Boys a také ne nejvirtuóznějším. Bě-
hem let však potvrdil, že je ideálním houslistou 
pro kapelu. Pokud doprovázel zpěváka nebo 
jiný nástroj, věděl, jak připojit své vyhrávky 
nebo rytmické čopy, aby krášlily a ne rušily. 
Když byl na výsluní, čerpal z nekonečné zásoby 
old-timeových skladeb, mnohé z nich se nau-
čil od svého učitele, kterým byl Fiddlin´ Artur 
Smith. 

Paul, rodák z Hickman County v Tennessee, 
začal svou hudební kariéru v roce 1938 s coun-
tryovým uskupením Johnnie & Jack a Kitty 
Wells. Jeho angažmá zde přerušila vojenská 
služba během druhé světové války, ale před 
svým nástupem u Foggy Mountain Boys s nimi 
strávil celkem třináct let. S Flattem & Scruggsem 
zůstal až do jejich rozchodu v roce 1969 a pak 
pokračoval s Flattovou kapelou až do roku 
1977, kdy ze zdravotních důvodů odešel na 
odpočinek. Zemřel o rok později.

Příčinou, proč Paul pořídil domácí nahrávky 
s Johnnym bylo snad to, že si myslel, že tím 
zajistí, aby se jeho dědictví neztratilo navždy. 
Během své čtyřicetileté kariéry nedostal Paul 
nikdy možnost natočit své vlastní album. Ačkoliv 
nahrál přes dvě stě padesát skladeb s Flattem 
& Scruggsem, jen pár z nich byly houslové in-
strumentálky. Jediné album s jeho nahrávkami, 
které bylo kdy ke koupi, bylo LP vydané u firmy 
CMH Records v roce 1979. Ze záznamů koncer-
tů a živých vystoupení v rádiu ho sestavil mana-
žer Lestera Flatta, Lance LeRoy.

Jak se Warrenův zdravotní stav zhoršoval, 
snažil se zaznamenat co nejvíc skladeb, dokud 
byl ještě fyzicky schopen je zahrát. Johnny 
vzpomíná: „Když se cítil dobře, usadil se, podal 
mi kytaru a ukázal pár akordů. Myslím, že chtěl 
hrát skladby, které ho napadaly a o kterých si 
myslel, že by mohly být zapomenuty, kdyby je 
nezaznamenal. Možná se domníval, že se je 
jednou naučím a nahraji je.“

Johnny Warren se narodil v roce 1956, jen 
dva roky poté, co jeho tatínek nastoupil k Foggy 
Mountain Boys a vyrůstal ponořen do jejich hud-
by. „Jediný bluegrass, který jsem slyšel, byli Flatt 
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& Scruggs,“ tvrdí. „Pokud si jen vzpomínám, 
byl jsem naprogramovaný poslouchat takové 
housle, jaké hrál můj táta. Když se vrátil z cest 
a druhý den ráno vstal, hrál na housle. Často mě 
to vzbudilo a myslel jsem si: Propána, neunavuje 
ho to někdy? Ale byla to jeho vášeň a miloval 
to.“

Něco z toho zaujetí poznamenalo i John-
nyho a v šesti letech se začal učit hrát. Stále se 
zlepšoval při školních vystoupeních, nicméně 
když přišli Beatles, tak jako mnozí jeho vrstevníci 
obrátil svou pozornost k rock-n-rollu a chopil se 
kytary. Několik let strávil v rockové kapele, ale 
jakmile přišel na střední školu, vrátil se ke své 
první lásce. „Nakonec jsem si uvědomil, že to, co 
nejvíc miluji, jsou housle.“ říká. „Jednoho dne 
jsem se k nim vrátil. Když táta dorazil z cest a já 
jsem hrál, byl opravdu šťastný.“

V té době se Johnny k houslím přilepil a br-
zy hrál na sejšnech v okolí Nashvillu s různými 
bluegrassovými kamarády, včetně takových jako 
Buddy a Terry Smithové. Oba bratři se přátelili 
s Billem Monroem a občas se s ním sešli a za-
hráli si na Vanattově čerpací stanici, kde Mon-
roeovi opravovali autobus. Na jednom z těch 
jamů Johnny poprvé potkal mladého banjistu 
jménem Charlie Cushman, který se tou dobou 
přistěhoval do Nashvillu z rodného Clarksville 
v Tennessee.

Charlie byl okouzlen banjem, když na začát-
ku šedesátých let poprvé uviděl televizní vystou-
pení Flatta & Scruggse. „Banjo mě zaujalo, když 
jsem byl velmi mladý,“ vzpomíná Charlie. „Začal 
jsem otravovat rodiče a prarodiče, aby mi ho 
obstarali. O tři roky později jsem ho dostal k vá-
nocům.“ Charlie dostal několik lekcí od majitele 
hudebního obchodu a jakmile se naučil tříprstý 
rol, šel dál svou cestu. V deseti letech vystupoval 
Charlie v rozhlasovém pořadu Tennessee Valley 
Jamboree a ve čtrnácti letech začal pravidelně 

účinkovat v pořadu nashvillské televize WLAC 
Carl Tipton Show.

Po setkání u Vanatty se Johnny a Char-
lie stali přáteli a chvíli hráli spolu, s nimi Billy 
a Terry Smith, kapela se jmenovala Blue Ridge 
Connection. Charlie pokračoval ve vystupování 
s rozmanitými umělci, mezi nimi byli i James 
Monroe, Jimmy Martin a Mel Tillis. Nahrával 
s širokou škálou muzikantu, včetně takových 
jako Merle Haggard, Vince Gill, Jim Lauderda-
le, Marty Stuart, Tim O´Brien, Rhonda Vincent 
a Jesse McRynolds.

Dva roky po smrti otce dostal Johnny příleži-
tost jít v jeho šlépějích jako houslista u Nashville 
Grassu. V té době zemřel také Lester Flatt a ve-
dení kapely převzal Curley Seckler. Pár měsíců 
po tom, co se Johnny stal členem kapely, před-
stavil Secklera kytaristovi jménem Willis Spears, 
jehož zpěv a hra na kytaru byly pozoruhodně 
podobné Flattově. Spolu se Spearsem jako zpě-
vákem a prvotřídními muzikanty jako byli John-
ny Warren a banjista Kenny Ingram měl Seckler 
jednu z nejlepších tradičních bluegrassových 
kapel osmdesátých let. Jejich úspěchy otevřely 
Johnnymu cestu k nahrání jeho prvního alba 
u firmy Rebel Records v roce 1983. 

V roce 1986 si však přeplněný kalendář Na-
shville Grassu začínal vybírat u Johnnyho daň. 
S rozrůstající se rodinou začal pociťovat potřebu 
být víc doma a mít stabilnější zaměstnání. Přes 
týden pracoval na golfovém hřišti a o víkendech 
hrál s kapelou. „Dospěl jsem do stádia, kdy jsem 
se musel rozhodnout pro jedno či druhé,“ vy-
světluje. „Potřeboval jsem být doma. Dokonce 
můj táta mi před lety říkal – byl rád, že hraju 
na housle – ale říkal: Koukni, dělej to jen jako 
koníček. Měl svou práci rád, ale chyběl mu čas, 
který netrávil s námi doma.“ A tak Johnny opus-
til Nashville Grass, stal se golfovým trenérem a v 
roce 2002 si otevřel svou vlastní akreditovanou 
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golfovou školu. Nikdy nelitoval svého rozhodnu-
tí a ve svém volném čase dál hrál na staré housle 
Steiner, které mu otec odkázal.

Když Johnny v roce 2007 ty staré nahrávky 
vyhrabal a začal se učit tátovy skladby s cílem 
nahrát je, „Charlie byl první, kdo mě napadl. Má 
stejnou vášeň pro hudbu jako já. Ve Sruggsově 
stylu jsem si nemohl vybrat nikoho jiného než 
jeho a jeho skvělého doprovodného kytaristu.“ 
Pro Charlieho „…to, že jsem se dostal ke hraní 
s Johnnym na tomhle projektu, bylo něco jako 
nastoupit k Flattovi & Sruggsovi a zjistit, jak by 
mi to šlo. Vždy jsem je považoval za nejlepší.“

První Johnnyho prioritou bylo, aby nahrávka 
byla poklonou Paulovi. „To nebylo něco o mě 
nebo Charliem,“ zdůrazňuje. „Kdy jsem šel dě-
lat tohle CD, chtěl jsem hrát na housle tak jako 
táta, jak jen to bude možné. Chtěl jsem to CD 
dostat ven jako jeho poctu, protože se mu nikdy 
nepodařilo nahrát svůj vlastní projekt.“

Ačkoliv se Charlie nikdy k hraní s Paulem ne-
dostal, pamatuje si jeho housle dobře. „ Mohli 
jste s určitostí říct, kdo je to, když jste slyšeli 
jeho hru,“ říká. „Měl ve své hře živost a energii. 
Vyvinul svůj typický styl s dvojzvuky a vedením 
smyčce a jak desetiletí běžela, byl pořád lepší.

„Johnny měl o té nahrávce představu,“ 
dodává. „Věděl přesně, co chce udělat a měl to 
vymyšlené, už když šel do studia.“ Johnny také 
věděl, kdo by ho měl doprovázet ve skladbách 
nahrávaných s celou kapelou. Ve třech 
skladbách jsou to Marty Stuart na mandolínu, 
Ken Blanton na basu a Tim Graves (synovec Jo-
she Gravese) na dobro. Na jednu skladbu pozval 
také Earla Scruggse a Curley Secklera. „Chtěl 
jsem dostat ten starý sound Flatta & Scruggse,“ 
vysvětluje. „Takhle máte Scruggse a Warrena, je 
přítomen Graves a také Seckler. Nevím, jestli se 
něco podobného ještě někdy stane.“

Skladba, kterou Johnny vybral k nahrávce 
s Earlem Scruggsem, byla BUCK CREEK GAL. 
Old-timeový duet banja a houslí, který je na živé 
nahrávce Flatta a Scruggse v Carnegie Hall z ro-
ku 1962. To, co dělá tuto skladbu originální je, 
že „Earl hrál na to samé banjo a já hrál na tátovy 
housle, takže jsme měli dva stejné nástroje, kte-
ré nahrály tutéž skladbu v Carnegie Hall.“

Šest ze sedmnácti skladeb na CD jsou dueta 
banja a houslí ve stylu Scruggse a Warrena. Ke 
zbývajícím věcem patří skladby, které napsali 
Bill Monroe, Fiddlin´Arthur Smith, Ed Haley 
a Marion Sumner, nepříliš známá tradiční čísla 
s úchvatnými názvy, jako TWO HOG WEEDS 
AND ONE STALK OF CORN, LITTLE BLACK 
MUSTACHE a WAIT IN THE KITCHEN TILL THE 
COOK COMES HOME a dále dvojice Johnnyho 
vlastních skladeb, které pojmenoval po svých 
dětech, LITTLE PAUL a LORIE´S REEL.

Výsledná kolekce je svědectvím o přátel-
ství mezi otcem a synem i ukázkou skvělého 
Warrenova houslového stylu. Pro Johnnyho to 
byl velmi osobní projekt. „Když poslouchám 
tu muziku, zaplavují mě vzpomínky na otce,“ 
přiznává. „Nemyslím si, že by někdo někdy hrál 
takovým stylem jako on. Vtáhne vás to dovnitř. 
Je to povzbuzující druh muziky, když hudebník 
srostl se svým nástrojem.“

Marty Start říká ve své poznámce k albu: 
„Housle toho starého muže chytly druhý dech.“ 
A bezpochyby může být hrdý.
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Projekt bluegrassové charity slavil v Ústí nad Labem
 10 let

V prosinci 2010 (konkrétně 20.12.2010) 
se v Národním domě v Ústí nad Labem konal 
v pořadí již 10. Ročník „Velkého Country & Blu-
egrass koncertu“ na podporu Dětského domova 
na Severní Terase. 

Z mého pohledu se nejedná o žádné 
nóvum, tím spíše, když jsem stál u zrodu tohoto 
projektu… a myslím, že i na naší domácí blue-
grassové hromádce je tento projekt již celkem 
dostatečně „profláklý“. Jak by ne, vždyť v rámci 
tohoto projektu se na scéně Národního domu 
v Ústí představilo za těch deset let již 22 kapel 
či interpretů.

Popravdě řečeno, neměl jsem v úmyslu 
„slávu a úspěch“ tohoto projektu šířit v dalším 
samostatném článku, neboť o těchto ústeckých 
prosincových charitativních koncertech, nesou-
cích se ve stylu country & bluegrass music (dnes 
již tradičních) bylo napsáno vskutku hodně. 
Vidíte, přesto píši, ale doopravdy jenom proto, 
že mne o to požádal Petr Gärtner z bluegras-
sového ALBUMU, skupiny, která v rámci 10. 
ročníku společně s brněnskými POUTNÍKY v Ústí 
účinkovala.

Vědom si toho, že samochvála smrdí, ne-
budu tedy chválit sebe a skupinu BLUE EYES, 
jakožto pořadatele, ale dovolím si především 
poděkovat a pochválit ty, bez nichž by tento 
charitativní bluegrassový projekt nebyl tím, čím 
dnes je – tedy uznávanou a respektovanou kul-
turně-společenskou akcí. 

Dovolte mi tedy, abych za těch uplynulých 
10. ročníků poděkoval všem skupinám, kteří 

v Ústí nad Labem vystoupily – bez nároku na ho-
norář. Byly to: Album (Chomutov), Blue Eyes & 
Two Flies (Ústí n.L.), Riding Hoppers (Ústí n.L.), 
Faktor (Ústí n.L.), Vabank Unit (ČR), Poutníci 
(Brno), Burizon (Praha), Sunny Side (Praha), To-
máš Linka a Přímá Linka (Praha), Báry (Děčín), 
Nová Sekce (Praha), Modrotisk (Liberec), Blues 
No More s hostem Lubošem Novotným (ÚL), 
Monogram (Praha), Pacifik, Taxmeni (Praha), 
Reliéf (Praha), Blue Ground (Praha), Vlak na 
Dobříš (Praha), Peter O. Ruby with all Bells & 
Whistles (Praha), Vomiště (Děčín).

Velké poděkování pak patří všem našim 
partnerům, kteří tento projekt podporují finanč-
ně, všem zvukařům, osvětlovačům, technikům 
a v neposlední řadě výborným a věrným divá-
kům. 

Když tak o těch uplynulých deseti ročnících 
přemýšlím, tak jsme možná dosud, jakožto 
pořadatelé, měli pouze štěstí, které, jak víme, 
je vrtkavé. Uvidíme… Jsme o deset let starší, 
o něco málo moudřejší a stále plní elánu v této 
tradici pokračovat. V roce 2011 načneme již 
jedenáctý díl tohoto projektu. V tom desátém 
jsme symbolicky uzavřeli kruh. Vystoupily totiž 
skupiny, které s námi před těmi deseti lety za-
čínaly. ALBUM z Chomutova a POUTNÍCI z Brna 
a i díky nim se za těch deset let podařilo vybrat 
na dětský domov celkem 150 000 Kč.

Ještě jednou všem velké díky a někdy u nás 
v Ústí nashledanou

Jan Moucha, hudební manager

Projekt bluegrassové charity slavil v Ústí 
nad Labem 10 let 
aneb poděkování všem hudebníkům se srdcem na dlani
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Vzpomínka na Roberta „Boba“ Lauera

Švýcarská bluegrassová scéna ztratila kon-
cem listopadu jednu ze svých významných osob-
ností. Robert Bob Lauer byl prvním a po dlouhá 
léta jediným švýcarským výrobcem pětistrunných 
banj. Své první banjo dokončil již v roce 1973. 
Od té doby jich ve svém volném čase postavil asi 
padesát, každé z nich je mistrovské dílo. Mezi 
jeho první zákazníky patřil i Jens Krüger, který 
se pravě s banjem značky Lauer vydal na svou 
hvězdnou pouť.

S Bobem jsem se seznámila ve firmě Alusu-
isse v Curychu v roce 1973. Bavili jsme se spolu 
první čas německy, neb on Lauer a já tehdy Ma-
yer. Mezi řečí jsme záhy přišli na to, že jsme oba 
rodilí Brňáci. Div nepadli smíchem a spustili na 
sebe hantecem. Robert mi povídal, jak hluboký 
dojem na něm zanechal film Deliverance. Že 
pak začal hrát na banjo a jezdit s kajakem na 
divokou vodu. Pozval mne, abych s ním a jeho 
kamarádem Vaškem jela na víkend na vodu na 
Přední Rýn. Byl to tehdy začátek našeho nádher-
ného dlouholetého přátelství.

Každý víkend jsme byli s jeho vodáckou 
partou někde jinde. Hrávala jsem na kytaru 
trampské písničky u sobotních táboráků a spo-
lečně jsme začali pidlikat bluegrass. Ze začátku 
nám to moc nešlo, tak jsme si vzali pár hodin 
u patriarchy švýcarské Bluegrass Family (tehdy 
pochopitelně ještě mladíka) Finna Bodenmanna. 
Jelikož v té době u nás ve firmě práce moc ne-
bylo, tak jsme denně měli možnost celé hodiny 
diskutovat o bluegrassu a jeho interpretech. 
Bob s Vaškem mne také vzali do curyšského 
Folk Klubu, kde jsem se potkala s místní kapelou 
Country Ramblers a jejich českým kytaristou To-
mem Matějovským. 

Časem jsem se seznámila s celou švýcarskou 
bluegrassovou scénou. Vystupovali tam pocho-
pitelně i Američani. Jedněmi z prvních byli Bill 
Keith a Jim Rooney. Tehdy byly folkové kluby 
skoro v každém větším městě a folkové festi-
valy prožívaly dobu největšího rozmachu. Tak 
třeba ten největší na hradě Lenzburg byl týdny 
předem beznadějně vyprodán a davy fanoušků, 
které nebyly vpuštěny do hradu, seděly zkrátka 
venku dole pod hradbami a poslouchaly muziku 
z hlavní scény. Koncertů bylo spousta a všechny 
narvané. Jo to byly časy.

Po festivalu Lenzburg 1975 mne Robert vezl 
na letiště a já poprvé odlétala do Ameriky. Vrá-
tila jsem se o dost později, než jsem měla, a tím 
skončila má kariéra v Alusuisse. I Bob dal výpo-
věď, neb tam opravdu nebylo co dělat. Tím se 
naše pracovní cesty rozdvojily, našeho přátelství 
se to ale nedotklo. Když Urs von Arx z Country 
Ramblers odjel pracovat do USA, Robert nastou-
pil na čas u nich jako banjista. Jinak měl svou 
kapelu nazvanou Bluegrass Friends. 

Přes Boba jsem se seznámila se svým ex, kte-
rý tehdy také hrával na banjo a jezdil na divokou 

24. června 1945 – 29. listopadu 2010
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vodu. V zimě jsme celá parta jezdili na běžky 
a také začali běhat běžecké maratony. Bob se 
oženil a přestěhoval do Fahrweidu, obce, kde se 
na švýcarské občanství muselo čekat výjimečně 
jen poslední dva roky ( jinak je to dvanáct let ve 
Švýcarsku a posledních pět až deset let v obci). 
S mým budoucím manželem jsme se tam od-
stěhovali také, bydleli jsme od sebe jen asi čtyři 
sta metrů. Pochopitelně mi byl Bob svědkem na 
svatbě a hráli mi tam jeho Bluegrass Friends. Po 
čase se stal kmotrem mého prvorozeného syna 
Davida. Jejich děti Hana a Roman byli jen o rok 
starší než naše. Než se mi měl narodit Peter 
v roce 1985, přestěhovali jsme se s rodinou (teď 
již coby Švýcaři) do Bülachu a pak jsme se již 
s Lauerovými nestýkali tak intenzivně jak dřív. 
Vídávali se o víkendech, na koncertech, festiva-
lech, na vodě a na běžkách.

V roce 2007 odešel Bob předčasně do 
důchodu a liboval si, že se teď již bude moci 
naplno věnovat své největší vášni – stavět banja 
a jezdit po festivalech. Jistě mnoho z vás mělo 
možnost se s ním osobně seznámit na Jambo-
ree ve Strakonicích, na Banjo Jamboree i jinde. 

A muzikanti, kteří si zahráli ve Švýcarsku, ho 
znali již z dřívějška.

Když jsem Boba viděla naposled, slíbila jsem 
mu, že se za nim stavím, udělám pár fotek v je-
ho dílně a napíšu o něm do Banjo Newsletter 
i jinam. Tehdy mi povídal, že má za sebou che-
moterapii a čeká ho operace nádoru na mozku, 
ale že je vše na dobré cestě, že může sportovat, 
jezdit na kole i hrát. Než jsem v listopadu odjíž-
děla do Česka, dozvěděla jsem se, že je v ne-
mocnici. Plánovala jsem si ho navštívit hned, jak 
se vrátím. Bohužel už bylo pozdě. Dva dny před 
mým příjezdem měl pohřeb. 

Na rozloučení mu v pátek desátého prosince 
zahrála Bluegrass Family. Jsem si jista, ze již vese-
le jamuje u nebeskýho baru se svými kamarády, 
kteří tam odešli před ním. A sám Bill Monroe ho 
přišel, jako starého známého, osobně přivítat. 
Odpočívej v pokoji, můj drahý kamaráde! Nikdy 
na tebe nezapomeneme!!!

Lilka Pavlak, v Bülachu 19 .prosince 2010

Bob a jeho Bluegrass Friends mi hrali 
na svatbě v roce 1982
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Monogram, jedna z nejlepších evropských 
bluegrassových kapel oslavila své dvacetiny v pl-
ně obsazeném pražském divadle Gong. Málo-
kdy se podobného výročí kapela dožije ve skoro 
kompletním původním obsazení. Jádro skupiny 
ale zůstává stále stejné, jak před lety: Jakub 
Racek kytarista a hlavní zpěvák a bratři Jaho-
dové – Jarda na pětistrunné banjo a Zdeněk 
na mandolínu. Během prvních deseti let se jejich 
basisté poměrně často střídali. Ale od roku 2000 
na kontrabas stabilně hraje Pavel Lžičař. Ten se 
zároveň se stal jejich hlavním speakerem.

S Monogramem jsem se poprvé setkala 
v roce 1992 na severočeském festivalu Holanský 
Kapr. Uchvátili mne svým mladým, dravým ta-
lentem. Již tehdy jsem tušila, že mají na to, aby 
udělali díru do světa. 

Vždy jsem snila o tom, že budu mít čtyři 
syny a založím s nimi svou vlastní bluegrassovou 
skupinu. Bohužel mám jenom dva a ti nejsou 
moc muzikální. Abych si splnila svůj sen „adop-
tovala“ jsem si zakrátko už hotovou kapelu. 
Monogram si venku poprvé zahrál na švýcar-
ském Bluegrass Family festivalu v roce 1994, 
měli obrovský úspěch. Tehdy ještě s nimi na 
basu hrál sedmnáctiletý Pavel Peroutka (nyní 
Reliéf, Pavlína Jíšová & Přátelé atd.). Další rok 
znovu Švýcarsko, tentokrát u Thunského jezera. 
Následovaly úspěchy jak na domácí scéně, tak 
i v zahraničí.

V roce 1998 se rozhodla americká SPBGMA 
uspořádat svůj první evropský festival ve Vídni. 
Součástí festivalu byla soutěž o nejlepší evrop-
skou kapelu a hráče na bluegrassové instrumen-
ty. Vyhrála to tehdy slovensko-česká skupina 
Fragment. Monogram si ale jako jediný odnesl 

ceny hned tři. Jako kapela se umístili na třetím 
místě, Jakub Racek se stal evropským kytaristou 
roku a Zdeněk vyhrál jako mandolinista roku. 
V témže roce byli vybraní i na IBMA festival do 
Louisville v Kentucky, ale bohužel jenom jako 
náhradníci. Měli smůlu, neb tehdy žádná kapela 
neodřekla.

Od té doby se jejich ocenění pomalu ani 
nedají spočítat. V roce 2000 a 2001 vyhráli 
v anketě české bluegrassové asociace jako 
instrumentální skupina roku. Umístili se tak 
před doposud vedoucí Druhou trávou Roberta 
Křesťana. Jarda Jahoda se zařadil mezi špičkové 
světové banjisty, když se o něm psalo a jeho 
tabulatury byly otištěny v americkém časopisu 
Banjo Newsletter v roce 2000. Také ho můžeme 
slyšet na cédéčku „Banjo Influences World’s 
Banjo Tour 1998“, které vyšlo ve Francii.

Všichni virtuózně ovládají své instrumen-
ty a občas také doprovázejí na evropských 
šňůrách americké umělce. Kromě Monogramu 
hráli i hrají s dalšími špičkovými kapelami, jako 
rakousky Nugget, se kterým Jarda a Jakub 
několikrát navštívili Spojené Státy. Jakub je také 
členem sdružení Pavlína Jíšová & Přátelé. Zde-
něk si dokonce zahrál v nashvillské Grand Ole 
Opry se slovenskou kapelou Fragment.

Americkému publiku se Monogram před-
stavil v roce 2005 na festivalu mezinárodní 
bluegrassové asociace (IBMA) v Nashvillu. Od 
té doby je zná a má rád celý bluegrassový svět. 
V roce 2008 získali titul evropská bluegrassová 
kapela roku na mezinárodním festivalu ve fran-
couzském La Roche-sur-Foron. V současnosti 
jsou žádanými a vítanými hosty na festivalech 
po celé Evropě. 

Dvacet let Monogramu
v pražském divadle Gong – 23. listopadu 2010
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Mimochodem jejich video klip k poslednímu 
CD „Hit The Road“, které vyšlo na jaře, se stal 
hudebním videem měsíce listopadu 2010 až 
v daleké Brazílii. Za zmínku stojí také jejich spo-
lupráce s bulharskou country hvězdou Lilly Of 
The West. Kapela doprovází Lilly Drumevu na 
jejím posledním cédéčku „Loving you“ a Jakuba 
můžeme s Lilly vidět také na stejnojmenném 
videoklipu. Tak bych mohla pokračovat do ne-
konečna.

Ale teď k vlastnímu koncertu: Na podium se 
dobelhali čtyři stařečkové… Tak si představovali, 
že budou asi vypadat za dalších dvacet let. Slo-
va se ujal Pavel Lžičař, všechny nás pozdravil 
a seznámil nás s programem večera a pak už 
na nás spustili ohňostroj své nádherné muziky. 
Jako první zaznělo Jakubovo JULY BLUES. Prvním 
hostem byl jeden z bývalých basistů – Zbyněk 
Bureš, nyní frontman, hlavní zpěvák, banjista 
a dobrista skupiny Reliéf. Zbyněk je také velice 
úspěšný písničkář a autorsky se ve velké míře 
podílel na jejich prvním nosiči, Monogram – Blu-
egrass Music z roku 1997. Povídal nám, že už 
jako malý chlapec snil o tom, hrát s Monogra-
mem, což se mu za par let v sedmnácti opravdu 
vyplnilo. Zazpívali nám s Jakubem GOSPEL 
TRAIN a YOU’LL REAP WHAT YOU HAVE SOWN. 
Kapela pak pokračovala písní BLUE LIKE JEANS 
z jejich posledního CD. Dalšími hosty byli Tomáš 
Černý – saxofon a Láďa Sosna – perkuse, kteří 
hostovali na druhém kapelním CD „Siesta“ v ro-
ce 2000 v Jakubově instrumentálce MALIBU, 
kterou nám také záhy předvedli.

Po nádherné CALIFORNIA DREAMS se 
otevřelo okénko bývalých basistů. Na podiu se 
objevili Pavel Peroutka, Zbyněk Bureš, Libor 
Kameník, Roman Policar, Petr Vomáčka 
a Petr Kůs. Dalšího Martina Proška se jim ne-
podařilo sehnat a Američan Nathan Wilson se 
v mezičase vrátil do Států. Měli pro ně nachys-
tanou soutěž o rychlé prsty - kdo první vytáhne 

na podium rybičku. Vyhrál Pavel Peroutka, to 
bylo smíchu! Čtyři basáci, kteří si sebou přivezli 
nástroj, nám pak zahráli instrumentálku Pavla 
Peroutky, nazvanou VELBLOUDI ANEB POCTA 
KONTRABASISTŮM MONOGRAMU.

Následovalo písně z jejich jediného česky 
zpívaného, třetího nosiče „Cestou Odyssea“ 
z roku 2004, KYVADLO ČASU, SEN. K písni Pe-
tra Kůse JSOU SLIBY CHYBY, pozvali jako hosta 
jejího autora. Petr Kůs, o kterém kdysi Robert 
Křesťan prohlásil, že naučil bluegrass zpívat čes-
ky, na pár let opustil bluegrass pro kapelu Šlape-
to. Vyprávěl nám, jak Zdeněk jako malý chlapec 
u něj bral lekce na mandolínu. Prý mu vždycky 
něco ukázal, Zdeněk to pak zahrál pětkrát líp, 
Petr strčil do kapsy padesátikorunu a šel domů. 
Záhy pak vyučováni skončilo. Dalším hostem 
se stal Pepa Malina a společně nám zahráli 
KŘÍDLA a další swingovku LADY BE GOOD, na 
saxofon si v ní zahrál Tomáš Černý. Premiérově 
zazněla Jakubova nejnovější, ještě nenahraná 
krásná pomalá píseň JULLIET, kde Jarda excelo-
val na banjo. Poslední skladbou první části byla 
nová akustická instrumentálka WHISKY SHOT, 
také z dílny Jakuba Racka.

Po přestávce jsme měli možnost zhlédnout 
kapelní dia show, od současnosti k pravěku, 
s vtipnými komentáři Pavla Lžičaře. Některé 
fotky vyvolávaly salvy smíchu. Po fotkách přišlo 
na řadu několik krátkých videí a nakonec záběry 
z televizní Čundrcountry Show Ivana Mládka, 
kde v trojboji s převahou zvítězil tehdy mladičký 
Zdeněk Jahoda nad konkurenty jako Pepa Ná-
hlovský z Fešáků a dalšími. Když se obecenstvo 
dosyta vysmálo, byl na podium pozván další 
host, americky bluesový kytarista Jimmy Boze-
man. S ním nám pak zahráli BOOGIE WOOGIE 
CHOO CHOO TRAIN. 

Pomalu se blížilo finále. Konečně dorazil 
slíbený rumunský cimbalista, který se zdržel 
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po cestě Maďarskem v Budapešti. Přivezl ho 
na housle hrající šofér a rychle si chystali svoje 
fidlátka. Monogram byl totiž vloni pozván na 
bluegrassový festival do Rumunska, který se na-
konec pro nedostatek peněz a bluegrassových 
muzikantů nekonal. Hoši se ale museli k tomu 
účelu naučit jednu rumunskou instrumentálku. 
Pořadatelé jim poslali rumunské kroje, ty nám 
předvedli již letos v dubnu na křtu jejich posled-
ního CD „Hit The Road“, také v divadle Gong. 
Skladbu ve zběsilém tempu nám pak společně 
s cimbalistou Michalescu a houslistou Tomaces-
cu zahráli. Tak se zrodil cimbalgrass a publikum 
se mohlo upleskat nadšením. Pochopitelně 
museli ještě pár lidovek s cimbálkou přidat. 
Obecenstvo se uklidnilo při Jakubově nádherné 
lyrické baladě o lásce chudého chlapce k bohaté 
dívce NELLY AND JOHN. Měla to být píseň po-

slední, ale to si obecenstvo nedalo líbit. Koncert 
zakončila šílená vypalovačka od Jimmyho Hend-
rixe KILLING FLOOR.

Nakonec nás všechny pozvali na koncert 
legendární americké bluegrassové kapely Doyle 
Lawson & Quicksilver, který se bude konat 16. 
května 2011. Na tomto jediném českém koncer-
tě v Praze jim budou dělat předkapelu. Už se na 
ně těším. Nenechte si to ujít! Pak ještě rychle 
do zákulisí, ochutnat narozeninový dort a udě-
lat pár fotek. Doufám, že se dožiju také jejich 
čtyřicetin! Bylo to senza, a kdo tam nebyl, může 
litovat. Více informací a kompletní diskografii 
kapely můžete najít na www.monogram.cz

Lilly Pavlak, v Bülachu 14. prosince 2010

foto: Lilka Pavlak
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Nové CD „Poutníci slaví 40 – LIVE“
Little Maggie – Rawhide – Jambalaya – Sun-

ny Side of the Mountain – Beaumont Rag – Zvo-
ny mě do dáli zvou – Všem Kryštofům Kolum-
bům – Podobenství o náramcích – Ukolébavka 
pro milenku – I železo se musí kout – Velký vůz 
– Šifra mistra Leonarda – Smutní lidi – Sweet 
Georgia Brown – Altán – Hotel Hillary –Pojďme 
se napít – Admirál Nelson – Napsal jsem jméno 
svý na zdi – Apropos Country - Panenka 

Kapela Poutníci oslavila v loňském roce čty-
řicet let své existence a s programem připomína-
jícím jednotlivá období skupiny projezdila celou 
Českou republiku. Záznam jednoho z koncertů 
kapela vydala na CD „Poutníci slaví 40 – LIVE“ 
a rád jsem přijal nabídku napsat o novém nosiči 
pár slov. Shodou okolností se totiž jedná o na-
hrávku vystoupení Poutníků v mém domovském 
městě, v Králíkách, a na koncertě jsem byl 
osobně.

První část alba připomíná bluegrassové ko-
řeny kapely, úvodní skladba LITTLE MAGGIE je 
známý tradicionál, po něm se v instrumentálce 
otce bluegrassu RAWHIDE blýskne Honza Máca. 
Následuje netradiční úprava jednoho z hitů 
Hanka Williamse JAMBALAYA a bluegrassový 
standard SUNNY SIDE OF THE MOUNTAIN. 
V další instrumentálce BEAUMONT RAG zazáří 
kytarista Jakub Bílý a bluegrassový blok končí 
písničkou ROLL IN MY SWEET BABY´S ARMS, 
českým textem ZVONY MĚ DO DÁLI ZVOU ji 
opatřil jeden ze zakladatelů kapely, Josef Šulák. 
Další tři písničky jsou hity z dob působení Rober-
ta Křesťana, VŠEM KRYŠTOFŮM KOLUMBŮM, 
PODOBENSTVÍ O NÁRAMCÍCH a UKOLÉBAV-
KA PRO MILENKU. Následuje několik skladeb, 
které mapují období po Křesťanově a Malinově 
odchodu, I ŽELEZO SE MUSÍ KOUT, VELKÝ VŮZ 
a ŠIFRA MISTRA LEOPARDA. Všechny tři napsal 
Jirka Pola a textem je opatřili Milan Jablonský 

a Tomáš Choura. V kapele se za léta existence 
vystřídali mnozí vynikající muzikanti, jedním 
z nich je banjista Svaťa Kotas, autor následující 
písničky SMUTNÝ LIDI. Slova k ní napsal vyni-
kající textař a dlouholetý konferenciér kapely 
Josef Prudil, který bohužel v roce 2008 zemřel. 
Bravurní dobrovou práci v další instrumentálce 
SWEET GEORGIA BROWN odvede Peter Mečiar, 
který tento nástroj střídá v kapele s banjem. 
Autorem hudby následující písně ALTÁN a pout-
nického hitu HOTEL HILLARY je opět Jirka Pola, 
texty napsal Josef Prudil. Další tři věci pocházejí 
kompletně z pera Roberta Křesťana: POJĎME SE 
NAPÍT, ADMIRÁL NELSON a NAPSAL JSEM JMÉ-
NO SVÝ NA ZDI. Předposlední písničkou alba je 
skladba, kterou Poutníci končí svá vystoupení, 
co svět světem stojí, a já pamatuji, APROPOS 
COUNTRY. Poslední, dvacátou první skladbou 
je, dnes už zlidovělá, Křesťanova PANENKA.

 Vydat živý záznam je myslím pro každou 
kapelu věcí trochu problematickou, protože ne 
vždycky se podaří přenést atmosféru koncertu 
na nosič. Tohle poutnické CD jsem si ale s chutí 
pouštěl znovu a znovu. Je zajímavé, že na kon-
certě mě víc brala ta bluegrassovější část, na 
záznamu naopak víc cením autorskou tvorbu. 

Vynikající jsou samozřejmě muzikantské vý-
kony. O kvalitách Honzy Mácy asi není potřeba 
se rozepisovat. Snad jen to, že předpokládám, 
že se valnou měrou podílel na aranžování skla-
deb a že se tohoto úkolu zhostil náramně dobře. 
Vzhledem k tomu, že na CD je řada nejslavněj-
ších poutnických věci, každý bude podvědomě 
čekat všechny ty aranže se zdvojenými banji 
nebo mandolínami a trochu jsem se bál, jak se 
s tím vyrovnají pouze čtyři muzikanti na živo. 
Podařilo se to ale, řekl bych, velmi důstojně 
a mně osobně se nové zpracování starých pecek 
velmi líbí. 
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Stejným oříškem je zvládnutí pěveckých 
partů Roberta Křesťana s jeho nezaměnitelným 
výrazem. Tohoto úkolu se Jakub Bílý zhostil vý-
borně, stejně jako kytary, jeho sóla je radost po-
slouchat. Už dnes je velmi výraznou zpěváckou 
osobností, je svůj a jistě bude časem jen zrát. 
K náladě jeho zpěvu přispívá i výrazný ostravský 
přízvuk, mně osobně velmi příjemný. Snad jen 
u tradičních bluegrassovek mi místy připadlo, 
že by to chtělo trochu vylepšit angličtinu. Peter 
Mečiar ovládá banjo i dobro stejně virtuózně, 
obzvlášť si ho cením jako dobristu. Kapelník 
a basista Jirka Pola hraje solidní kontrabas a pří-
jemně konferuje. Nejraději mám ale jeho zpěv, 
má výraz, charisma, náladu, Jirka je pro mě pan 
zpěvák a jeho hlas poznáte okamžitě. Když ho 
poslouchám, hned dostanu takovou tu života-
bolnou bluesovou náladu a s ní chuť navštívit 
nějaký výčep. Možná snad mohl na CD dostat 
jako zpěvák trochu víc prostoru.

Příjemně zpracovaný booklet obsahuje 
všechny texty a základní informace o kapele. 
Jediné, co mě trochu rušilo, byla velmi malá pís-
menka na zadní straně, z vlastní zkušenosti ale 
vím, že plocha je malá a informací moc.

Sečteno a podtrženo, celé cédéčko se mi 
velmi líbilo, má atmosféru a šlape od první do 
poslední skladby. Většina zařazených skladeb 
je velmi známá, ať už se jedná o bluegrassové 
instrumentálky nebo o slavné poutnické hity. 
Všechny jsou ale zajímavě zaranžované, mistrov-
sky zahrané a nádherně zazpívané. Řada z nich 
byla původně natočena před více než dvaceti lety, 
a třeba se nahrávka stane branou do světa pout-
nické muziky pro ty, kteří v té době vůbec nebyli 
na světě. Koneckonců, když vyšlo první album 
Poutníků, nebyl na světě ani Kuba Bílý. Doufám, 
že se bude líbit i vám a přeji příjemný poslech.

Pavel Brandejs
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• I v roce 2011 se bude na Banjo Jamboree v Čáslavi dražit hudební nástroj! Tentokrát to bude 
kytara zn. Furch (www.furch.cz) model D33-SR, na kterou hraje mj. kytarista Rickyho Scaggse, pan 
Cody Kilby. Vyvolávací cena (která se bude postupně snižovat) je ta katalogová – 26.870 Kč. Podrob-
nosti o nástroji najdete zde http://www.furch.cz/cz/furchvintage/rada33.php

• Skupina Poutníci bude až do konce dubna 2011 jezdit s pořadem při kterém pokřtí svoje 13. CD 
„ Poutníci slaví 40 live“.
Na tomto nosiči je zaznamenán v podstatě koncert ke čtyřicátému výročí kapely, kterého se Poutníci 
dožili v roce 2010. Jsou na něm písničky z oblasti bluegrassu, současné tvorby kapely a samozřejmě 
nechybí i nejslavnější pecky jako jsou skladby Hotel Hillary, Panenka, Admirál Nelson či Pojďme se napít. 
Tento nosič si můžete zakoupit na poutnických koncertech a nebo si ho můžete objednat na adrese 
polakaras@iol.cz nebo na telefonním čísle 544 221 319 či 737 88 95 81 u mé maličkosti. Na návštěvu 
našeho koncertu anebo objednávku CD „Poutníci slaví 40 live“ se za kapelu těší Jiří Karas Pola

• V prosinci 2010 skupina Křeni po deseti letech působení ukončila svou hudební činnost. 
Zoufalé fanynky budou mít možnost se s jednotlivými muzikanty i nadále potkávat v jiných sesku-
peních. Jen kráčíme dál po stezce hudebního labyrintu, na jehož konci nás všechny čeká společný 
osud – protialkoholní léčba… V případě zájmu o některé ze 4 CD, která Křeni natočili, pište na 
adresu uvedenou v Kontaktech na http://bgkreni.sweb.cz.
Děkujeme všem našim fanouškům, přátelům a rodinám za velkou podporu! 
Ondra, Michal, Lukáš, Vítek, Karel 

• Dobrista Henrich Novák založil v Bratislavě cestovní kancelář, z jejíchž webových stránek 
citujeme v původním znění: „Zájazdy, ktoré organizujeme, sú šité na mieru tak, aby spĺňali požiadav-
ky nielen hudobníkov, ale všetkých, ktorí majú vzťah k americkej kultúre a krajine. S nami sa môžete 
ocitnúť na miestach, kde vznikal bluegrass a country music“. Více na: www.resotravel.sk.

• Evropská BG Asociace (EBMA) chystá novou verzi evropského, anglicky psaného časopisu Blue-
grass Europe a změny v členství v EBMA. Abyste obdrželi 1. výtisk BG Europe zdarma, stačí napsat 
mail s vaší poštovní adresou na: admin@ebma.org. 
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Přátelé tradičního muzicírování, hudbymilovní horalé, tancechtiví sousedé..., vězte, že se právě ote-
vírají vrata našeho třetího ročníku společné

Letní školy country tanců a Old-Time Music 2011

Stylové týdenní setkání se tentokrát uskuteční v rekreačním středisku Horalka poblíž obce Sněžné 
v Orlických horách a to v termínu 6.–13. srpna 2011.
 
Lekcemi OLD-TIME BANJA a OLD-TIME KYTARY vás bude opět provázet Martin Žák, lekce OLD-TIME 
HOUSLÍ pro vás přichystal Radek Špindler. Oba lektory znáte z old-time country kapely Stará almara.
 
Součástí akce je kromě každodenních lekcí i návazný pestrý program od všeobecných lekcí rytmic-
kých, promítání hudebních dokumentů, výletů do historie tradiční americké hudby až po každo-
denní večerní country bál (k tanci hraje velká old-time country kapela složená z účastníků naší letní 
školy, tedy z vašich řad).

NOVINKOU PRO ROK 2011
je instruktážní nahrávka na CD, kterou obdrží každý účastník hudebního kurzu. Nahrávka bude 
obsahovat všechny skladby zařazené v tištěných výukových materiálech a usnadní tak samotnou 
výuku a hlavně následné samostatné studium. Další novinkou je společné nahrávání pro Martinovo 
album vánočních koled ze starobylé Anglie, které se chystáme vydat v našem nakladatelství Country 
Home koncem roku 2011.
Každý z účastníků tak navíc získá hodnotné CD, na jehož vzniku se bude moci sám podílet.
 Podrobné informace pro zájemce z řad muzikantských (nebo těch, kteří by se chtěli v našem dopro-
vodu muzikanty stát) jsou připravené na stránce:
http://www.dvorana.cz/tanec/2011/horalka/index.php?page=skola&sub=muzikanti
 
Tyto stránky vás samozřejmě navedou na další informace o naší letní škole včetně popisu prostředí,
typů ubytování, obrazové dokumentace, videoukázek z minulých ročníků a samozřejmě vám umož-
ní i registraci, která už probíhá a vzhledem k omezené kapacitě (maximálně 15 účastníků na jeden
hudební nástroj) ji nedoporučujeme odkládat na poslední chvilku. (Několik úvah k samotné výuce 
a poodhalení muzikantského vidění světa Martina Žáka: www.skola.martinzak.cz)

Na setkání s vámi v malebném prostředi Orlických hor se těší
Martin Žák, Radek Špindler, Jitka Bonušová a Jan Pumpr
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ALBUM
12.02.2011 Valentýnské hraní – Dvorce u Jih-

lavy-festival
10.03.2011 POUTNÍCI a Album – Chomutov, 

Kulisárna u Divadla
11.03.2011 Country Bál – Liberec, Restaurace 

u Košků
25.03.2011 Večer s Albumem – Stříbro, Hotel 

U Branky
19.04.2011 Bluegrass Fest – Chomutov, Kuli-

sárna u divadla
21.05.2011 Zahájení lázeňské sezony – Lázně 

Bělohrad
04.06.2011 Ražický pražec – Ražice u Písku
17.06.2011 Banjo Jamboree – Čáslav, Letní 

kino
18.06.2011 Klášterecká country koza – Klášte-

rec n/O., Letní kino
02.07.2011 Internationales Munich Bluegrass 

Festival, Germany
16.07.2011 Hradešínské struny 2011 – Hrade-

šín u Úval
06.08.2011 Pastvinská nota – Pastviny u Žam-

berka
13.08.2011 Bluegrass na mlejně – Janďourkův 

mlejn-Sedliště u Starých Hradů
28.08.2011 Country Fest – Chomutov, átrium 

Knihovny

BG CWRKOT
26.02.2011 Zlín – koncert Zelenáčova šopa
05.03.2011 Nový Jičín – Beskydské divadlo, 

koncert v rámci dílny
16.04.2011 Nový Jičín – koncert Klub Galerka

BLACKJACK
07.03.2011 Praha, U vodárny
03.06.2011 Voorthuizen, Holandsko, EWOB
18.06.2011 Čáslav, Banjo Jamboree
16.07.2011 Risor, Norsko

06.08.2011 La Roche-sur-Foron, Francie, Blue-
grass Festival

20.08.2011 Nová Dubnica, Slovensko

COUNTRY COCTAIL
18.02.2011 Florian, Jílové, host Blanket
18.03.2011 Benešov, klub Atlas

KVINTET
19.02.2011 Divadelní kavárna Písek – host 

Giant Mountains Band
19.03.2011 Divadelní kavárna Písek – host 

Honza Bican a Sešlí přátelé

MONOGRAM
21.02.2011 Praha klub „U vodárny“, Host 

Slávek Hanzlík
21.03.2011 Praha klub „U vodárny“, Host Lilly 

Drumeva/ Bulharsko/ 
01.04.2011 Náchod klub Ufo
02.04.2011 Petrovice u Žamberka
18.04.2011 Praha klub „U vodárny“ 
09.05.2011 Praha klub „U vodárny“  
12.05.2011 Mladá Boleslav, Salon v modrém
16.05.2011 Praha KC Novodvorská jako před-

kapela Doyle Lawson & Quicksil-
ver

20.05.2011 Kolín Kolínský saloon
4-5.06.2011 Německo Radebul 
18.06.2011 Klášterec nad Ohří fest. Country 

koza 
20.06.2011 Praha klub „U vodárny“  

NOVÁ SEKCE
23.02.2011 Praha, restaurace U vodárny
27.04.2011 Praha, restaurace U vodárny
22.06.2011 Praha, restaurace U vodárny
16.07.2011 festival Třebsínská zvonička
28.09.2011 Praha, restaurace U vodárny
23.11.2011 Praha, restaurace U vodárny

Kalendář akcí
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POUTNÍCI
24.02.2011 Varnsdorf, Městské divadlo Křest 

CD Poutníci slaví 40 live
25.02.2011 Cvikov, Městský klub Křest CD 
09.03.2011 Litoměřice, KD Navalech Křest CD 
10.03.2011 Chomutov, Kulisárna, spolu se 

skupinou Album
25.03.2011 Hotel Grůň u Jablůňkova, Křest 

CD 
26.03.2011 Kunčice pod, KD festival a Křest 

CD 
06.04.2011 Děčín, Městské divadlo, Křest CD 
07.04.2011 Praha Jižní město, KC Zahrada 

Křest CD
08.04.2011 Staré město pod Sněžníkem, KD 

Křest CD 
09.04.2011 Prostějov, Národní dům Country 

bál senátorky Sekaninové
23.04.2011 Pozlovice, Hotel Ogar Křest CD 

24.04.2011 Kuřim, Kulturní dům Country bál
25.04.2011 Holešov, New drive klub zámek 

Křest CD 
26.04.2011 Plzeň, Měšťanská beseda Křest CD 
27.04.2011 Sokolov, Městský klub kultury 

Křest CD 
28.04.2011 Rokycany, Sokolovna Křest CD 
29.04.2011 Studánka u Tachova, KD Country 

bál Křest CD 
21.05.2011 Opava, Festival
27.05.2011 Strakonice, Letní kino Jamboree
28.05.2011 Kostelec nad Černými lesy, Kera-

mické trhy
03.06.2011 Lázně Bělohrad, Areál lázní
04.06.2011 Ploukonice, Country klub V jeteli
11.06.2011 Olšovec u Hranic, Festival Rybní-

ček
25.06.2011 Božičany, Festival Kamion



Uzávěrka BG listů č. 2/11
je 30.04.2011. Informace o svých akcích a články 
do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na e-mail  
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo 
vaše příspěvky podle potřeby upravit. stane-li se tak, 
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není 
možné vám vaše příspěvky vracet.

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

Zájemci o individuální členství mohou zasílat 
peníze složenkou na adresu BAČR, Hubálov 
27, 506 01 Jičín nebo převodem na účet: 
108596029/0300. Zájemce o ostatní typy člen-
ství 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.

Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.

© copyright 2011
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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