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Co je Bluegrasová asociace ČR?
BA je občanské sdružení založené v roce 1995,
celou organizaci řídí zvolené předsednictvo, součastným předsedou je Petr Brandejs.
Co je cílem BA?
Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo v ČR co
nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu se zahraničím a co nejvíce se rozšířil. BA se také snaží
zajistit co největší informovanost svých členů.
Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy
» BA spolupořádá nejstarší evropský bluegrassový festival v Evropě, Banjo Jamboree
» BA používá databázi členů k zaslání pozvánek na nejrůznější bluegrassové akce
» BA pořádá výběrová kola na festival Banjo
Jamboree
» BA vítá další náměty svých členů
» Internetové stránky BA jsou na adrese
http://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 příspěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
» Pro kapely je možno využít institut kolektivního členství za 500 Kč, každý z kapely
obdrží průkazku a bude dostávat vlastní
výtisk BL (všechny výtisky budou zasílány na
adresu kapelníka) a 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
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akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách
vydávaných BAČR.
» Pro sponzory BA je určen institut doživotního 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 některé 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 můžete 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
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Zápis ze schůzky předsednictva BAČR
V sobotu 4. února 2012 v 16 hodin se v Lukách nad Jihlavou sešlo předsednictvo Bluegrassové asociace ČR. Přítomni byli všichni členové předsednictva, Petr Brandejs, Jan Hejčl, Petr Gärtner
a Pavel Brandejs.
Přítomní nejprve projednali záležitosti týkající se fungovaní BAČR a konstatovali, že:
1. Počet členů (cca 220) je stabilizovaný a nebyl zaznamenán výraznější úbytek, bohužel ale ani
nárůst. Bylo probráno několik možností získávání nových členů. Přítomní se ale shodli na tom,
že s výraznějším nárůstem se počítat nedá a ani v minulosti se nic podobného nepodařilo.
2. Dojde k několika změnám na webu BAČR, shromážděním jednotlivých připomínek a následnou komunikací se správcem webu byl pověřen Pavel Brandejs.
3. Petr Brandejs seznámil přítomné se stavem financí, který je dobrý a umožňuje bezproblémové
fungování BAČR v roce 2012 včetně vydávání BL.
4. Petr Brandejs byl pověřen změnou účtu BAČR tak, aby byly na nejmenší možnou míru sníženy
bankovní poplatky.
Po projednání otázek týkajících se BAČR se ke schůzce připojil Marek Macák a byly projednávány
věci týkající se letošního čtyřicátého ročníku Banjo Jamboree. Byly projednány následující otázky:
1. Definitivní dramaturgie – Pavel Brandejs byl pověřen oslovením dalších vybraných kapel a moderátorů.
2. Petr Brandejs seznámil přítomné s možnostmi účasti kapel z USA a byl pověřen dalším jednáním.
V případě neúspěchu v zajišťování účastníků z USA budou osloveny některé špičkové evropské
kapely.
3. Byl projednán rozpočet letošního festivalu a Jan Hejčl seznámil přítomné se stavem jednání se
sponzory.
4. Byly projednány další úkoly spojené s organizací festivalu (program pro děti, wristbandy, pódium, zvuk, dražba nástroje, tisk samolepek atd.).
5. Byly domluveny úpravy webu – zejména jeho anglické části, přípravou byl pověřen Petr Brandejs.
Schůzka byla ukončena zhruba v 19 hodin.
Zapsal Pavel Brandejs
Milí členové,
prosíme Vás, abyste přiloženou složenkou zaplatili své členství na rok 2012. Vašich dvě stě korun
pokrývá náklady nutné na Bluegrassové listy, poštovné, kancelářské potřeby a webovou stránku
BAČR. Veškerou práci věnujeme zdarma.
Děkujeme Vám za včasnou platbu
Petr Brandejs, předseda
P.S. Prosím zkontrolujte, zda náhodou nedlužíte členské příspěvky ještě za rok 2011.
V případě nejasností volejte Petru Seifertovou, mobil: 734481742, e-mail: seifertova.peta@email.cz
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Dražba proběhne na 40. ročníku
festivalu Banjo Jamboree v sobotu 16.6.2012.
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Rozhovor s Mojmírem „Tarasem“ Ševčíkem
S Mojmírem Ševčíkem, zvaným „Taras“ mě
před mnoha lety seznámil náš společný kamarád, Milan Leppelt. Ten se s Tarasem dobře znal
a po jeho odchodu z republiky s ním léta čile
korespondoval. Když Taras začal častěji navštěvovat Českou republiku, strávili jsme povídáním
nejednu noc. Byl to vždycky velmi příjemně strávený čas a tak jsem rád, že jsem mohl s Tarasem
udělat rozhovor pro čtenáře BL. Přeji příjemné
počtení.
Na začátek dovol obligátní otázku. Jak
ses, Tarasi, vlastně k bluegrassové muzice
dostal a kdy?
Ve skautu jsem miloval zpívání trampských
písniček u ohně. Ke dvanáctým narozeninám
jsem roce 1974 dostal jako dárek od rodičů LP
Greenhorns 1972, tak jsem si to poslechl a uslyšel jsem banjo a pak už mě to nepustilo.
Ty začátky jsou u každého, koho jsem tady
zpovídal, jako přes kopírák. Skaut, trampská
muzika, elpíčka od Greenhorns, Marko Čermák. První LP jsi dostal od rodičů, jaký oni
měli vztah k muzice obecně? Hráli na něco?
Táta hrál jako kluk čtyři roky na housle, ale
nešlo mu to. Zato si ale doma oba rádi zpívali,
máma při vaření a táta třeba při holení. Muziku mají oba rádi, především klasickou, chodí
pravidelně do divadla a na koncerty olomoucké filharmonie. Táta ještě kromě toho moc rád
poslouchá šanson - Edith Piaf a Jaques Brel jsou
jeho oblíbenci.
Můžeš vzpomenout na své úplné muzikantské začátky? Tvůj první nástroj bylo
banjo?
Chodil jsem od sedmi let do hudební školy
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na klavír a hudební nauku. To mě až tak nebavilo, ale rodiče mi řekli, ze mám udělat první cyklus (to bylo sedm let) a pak můžu přestat. Když
už jsem hrál pět let, tak jsem uslyšel banjo na již
zmíněné desce a po půl roce se rozhodl, že se
chci naučit hrát na banjo. Takže banjo bylo můj
druhý nastroj.
Aha, a umíš ještě na piáno? Myslím tím,
jestli ho třeba máš doma a občas si na něj
brnkáš.
Ano, mám ho doma a ještě si něj občas zabrnkám.
Mezi dvanáctým a třináctým rokem
jsi začal s banjem, jak jsi sháněl materiály
a případně, kdo Tě učil? Dneska stačí otevřít
internet a můžeš si objednat školy všech
druhů a stylů. Vím ale z vlastní zkušenosti,
že před rokem 1989 toho bylo jako šafránu.
Jak se drží banjo mi ukázal v Olomouci Mirek Nop, tehdejší banjista skupiny Falešní hráči
a taky mi přehrál půl hodiny bluegrassu z nějaké
rádiové stanice v USA. Později jsem zjistil, že to
byli Osborne Brothers a Flatt & Scruggs. Shodou
okolnosti vyšla tenkrát škola hry na pětistrunné

Musím se v té souvislosti zeptat, jak to
mají s muzikou Tvoji potomci?
Můj starší syn Philip (21) je výborný bubeník,
hraje velmi dobře na akustickou a elektrickou
kytaru a elektrickou basu. Skládá a zpívá. Jeho
oblíbenou hudbou je melodicky punk a folk-rock. Chce se dát na profesionální hudební
dráhu a hlásí se letos na hudební univerzitu se
zaměřením na rock-pop v Mannheimu v Německu. Mladší syn Nicolas (14) si se mnou rád zahraje na cajoon, když si doma zpívám a hraju na
kytaru a oba kluci chodili mezi šestým a desátým
rokem do hudebky na klavír.
To mě velmi zajímá, jak funguje hudebka v Rakousku? Myslím, že u nás dříve celkem spolehlivě znechutila muziku skoro každému, kdo ji navštěvoval. Dneska se mi to
zdá být lepší, obě moje děti ji navštěvují se
střídavými záchvaty nadšení a znechucení.
Řekl bych ale, že mají štěstí na učitele, se
kterými se dá ledacos domluvit, jiné tempo
výuky nebo že se například věnují víc jazzu.
Chodí děti v Rakousku do hudebky běžně?
A co se tam učí a jak? A poslední otázka, jak
je to finančně náročné? Holky chodí ještě
do dalších kroužků a při pololetním placení
školného si vždycky škytnu. Můžeš nám rakouský model trochu přiblížit?
Pedagogicky a didakticky to funguje stejně.
Učí se ty samé nástroje jako v Česku. A stejně
jako všude ve světě musíš mít štěstí na učitele.
Adaptovat výuku podle zájmu se do určité míry
dá, záleží to zase na domluvě, ale sám víš, že určitý základ je bohužel na každý nástroj nutný. Jinak je snaha nabízet i modernější věci pro mladé

- například elektrickou kytaru, didaktická výuka
k vedeni kapely a podobně. Do hudebky chodí
děti poměrně často, ale záleží to dost na rodičích a jejich vztahu k hudbě. Tarify jsou pro dospělé a pro děti. Když ses ptal na ty děti - výuka
padesát minut týdně - za školní rok 250 EUR,
pokud je dítě v hodině samo. Existuje pak výuka
ve dvou, třech nebo čtyřech dětech , tomu odpovídající snížení ceny 150, 120, 100 EUR. Pro
dospělé to funguje stejně, jen ceny začínají na
375 a jsou dolů až na 150 EUR. Ty tarify jsou regionální a lehce se mění dle nabídky a poptávky.
Zkus připomenout kapely, ve kterých jsi
působil a případně své tuzemské vzory.
První kapela se jmenovala Prám (19791981), v tu dobu byl mým vzorem Marko Čermák. Druhá kapela KOPR (1981-1988), vznikla
spojením šumperské kapely Kolíci a mé první
kapely Prám - z toho vznikl i název a nebyla to
zkratka od „Kurevský odpor k práci“, jak nám
jistá oficiální místa později vyčítala. Mé tuzemské vzory v té době: Tomáš Slavíček (V Modrém
stínu), Luboš Malina (Kliďánko), Jarda Žanta
(Modrotisk) a Vojta Zícha. Od roku 1991 (po mé
emigraci do Rakouska v červnu 1989) New River
Train - původně s muzikanty z kapely Kopr, později s řadou personálních změn. S touto kapelou
hraji až doposud, přičemž jsem již poslední z původní sestavy z roku 1991.

Rozhovor s Mojmírem „Tarasem“ Ševčíkem

banjo od Marko Čermáka. Didakticky mě půl
roku vedl pán z filharmonie, který bydlel v našem paneláku. Všechno další jsem se pak naučil
jako autodidakt.

Tomáše Slavíčka vždycky vzpomínal nebožtík Honza Macák jako nejlepšího banjistu, jakého kdy poznal. Dneska je to jméno
ale skoro úplně zapomenuté, můžeš trochu
přiblížit tohohle muzikanta a jeho osudy,
pokud je znáš?
Tomáš Slavíček vstoupil do českého bluegrassu v letech 1977-1982 jako banjista kapely
V modrém stínu, která byla z Frýdštejna. Aby
mohl hrát osm hodin denně na banjo, dělal ko-
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telníka a v kotelně prý i celá skupina zkoušela.
Hrál bluegrass a později i jazz. Byl to výborný
instrumentalista. Více by o tom mohl asi povědět jeho spoluhráč Dalibor Cidlinský. Tomáš emigroval do USA někdy v roce 1982 nebo 1983.
V emigraci se živil jako umývač nádobí a v profesionálním bluegrassu v USA jsem o něm už
nikdy neslyšel.
Které zámořské kapely Tě nejvíc ovlivnily?
Z klasického bluegrassu: Bill Monroe, Flatt &
Scruggs; Don Reno a Osborne Brothers. Z modernějších pak: Virginia Squires, Kentucky Colonels, Seldom Scene, New Grass Revival, Quicksilver, Peter Rowan, Tony Rice a David Grisman.
Úplně odbočím, nejsi nějak příbuzný
s hudebním pedagogem Otakarem Ševčíkem, jehož houslovou školu prolily hektolitry slz nebohých žáků?
Nejsem. Ale šel jsem se v Písku podívat na
jeho hrob. Mimochodem se mě na to ptalo
i spousta lidí v Evropě, zřejmě se ty hektolitry slz
neprolévaly jenom v Česku.
V té souvislosti mě napadá, že vůbec nevím, jak jsi přišel k přezdívce „Taras“. Možnosti mě napadají různé, můžeš to nějak
osvětlit?
V kapele KOPR jsem skládal muziku a texty.
V Rusku existoval básník Taras Ševčenko a protože jsem Ševčík - tak už to bylo. A už mi to
zůstalo.
Ten Ševčenko mě napadl jako druhá
možnost, prvním nápadem byl oblíbený
tabák mého mládí, Taras Bulba. Dnes žiješ
v Rakousku, kam jsi nedlouho před listopadem 1989 emigroval. Jak vzpomínáš na své
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začátky tam a co Tě k tak zásadnímu kroku
vedlo?
Má emigrace měla politický charakter, persekuce komunistického režimu zasahovala do
mého osobního a pracovního života. Začátky
jsou všude těžké, člověk musí postupovat po
stupíncích a pomalu, zvlášť, když člověk ztratí
uznání nabytého vzdělání. Ale na druhé straně je každá změna určitě vyzvání a obohacení
osobního života.
Věnoval ses muzice od začátku i tam?
Ano, hned jsem se připojil k jedné country
kapele a s tou hrál šest let. Byly to zajímavé zkušenosti a získal jsem přátele, na které se mohu
kdykoliv v životě obrátit. I zde to bylo hobby vedle pracovních povinností - hrávali jsme 20 - 35
koncertů za sezónu a byl to pro mě tehdy příjemný vedlejší příjem.
Je bluegrass v Rakousku populární? Nugget patří myslím léta k evropské špičce, ale
žádná další kapela mě teď nenapadá.
Bluegrass je v Rakousku okrajový žánr, kromě
Nuggetu (a to je za rakouskou stranu v podstatě
pouze Helmut Mitteregger) zde působí ještě dvě
nebo tři seskupení, která v průběhu let měnila
jména, ale jedná se většinou o stejné lidi, už léta
existuje v Salzburgu parta nadšenců, kteří hráli
jako Hickory Wind a teď se jmenují Grey Fox.
Strávili jsme spolu u dobré láhve mnoho času diskuzemi o Češích a Rakušanech.
Vždycky mě překvapovalo, že vidíš povahu
a chování obou národů hodně podobně. Je
to opravdu tak? Podle novin nebo internetu to moc nevypadá …
Myslím Brandy, že noviny a internet nereflektují úplně život lidu. Mentalita Rakušanů

V diskuzích, zda zpívat česky či anglicky,
často padá argument, že naučit se angličtině bez akcentu je prakticky nemožné. Proto
mě velmi zajímá, jaká je Tvoje němčina po
tolika letech tam a zda na Tobě místní poznají, že jsi odjinud.
Má němčina je myslím dobrá, jsem schopen
mluvit a rozumět řeči v běžné rychlosti, chodím
do kina a divadla a na kabaret , čtu německy,
dívám se na televizi a nemám pocit, že by mi
něco unikalo. Přesto mi akcent zůstal, když
promluvím dvě až tři věty, okamžitě místní poznají, že nejsem zdejší. Dle mých zkušeností je
člověk schopen se zbavit tohoto akcentu, pokud
se přestěhuje tak asi do dvanáctého roku života. Ale už mě lidi tipovali na Švýcara, Maďara,
Tyroláka a podobně. Akcenty jsou ale ve všech
zemích velmi různorodé a často si skupiny v jednom státě nerozumí. Ostatně například Robert
Křesťan byl po koncertu, kdy mu vypadl text
americké lidovky a on jen skatoval, navštíven rodilým Američanem z publika a bylo mu gratulováno k perfektnímu akcentu z Jižní Karolíny......
Kamarádka, která emigrovala do Německa má podobnou zkušenost. Naučila se
poměrně rychle a dobře německy a v Bavorsku jí pak říkali, že je od Hamburku
a v Hamburku zase, že je z Bavorska. Jestli
to není příliš osobní, stává se někdy, že je Ti
dáno najevo, že jsi cizinec?
Zřídka, ale stává se to. Jak řekl Albert Einstein - vesmír a blbost lidská jsou nekonečné,
o vesmíru to ale nevíme určitě....

Vzpomenul jsi svou kapelu New River
Train, předpokládám, že zastáváš zodpovědnou, důležitou, nelehkou a nedocenitelnou pozici kapelníka. Máte to k sobě kus
cesty, jak to praktikujete se zkoušením?
A jak funguje vybírání repertoáru a podobné věci, které bývají často předmětem diskuzí v mnoha hudebních tělesech?
Snažíme se scházet ke zkouškám jednou za
měsíc, přes sezónu to kombinujeme s hraním.
Příprava a diskuze repertoáru probíhá mailem
a telefonicky. Repertoár mohou navrhovat všichni, výběr se podřizuje většině, snažíme se nehrát
skladby, které se někomu nelíbí. Nakonec má
člověk mít z hraní potěšení, že ano?
Jak v téhle souvislosti vidíš nikdy nekončící diskuzi, zda kopírovat zámořské originály či ne?

Rozhovor s Mojmírem „Tarasem“ Ševčíkem

mně připadá opravdu podobná, myslím že společné kořeny Rakousko - uherské monarchie
umožnily určité genetické a mentální splynutí
obou národů. Ale tyhle úvahy jsou často velmi
subjektivní a pod vlivem zkušenosti jednotlivce.

Já myslím, že je to jednoduché. Na začátku
kopírují všichni, někdo se propracuje k vlastnímu
stylu. A dobrých skladatelů písniček je málo, takže proč nehrát pěkně písničky jiných. A když už
někdo něco skládá, tak to má zkusit prezentovat, stejně se dopředu nedá říct, jestli se to bude
líbit nebo ne, to je třeba si ověřit až na publiku.
Mám rád Tvůj silný a vysoký tenor, jak
se dostal k tomuhle partu? Měl jsi k tomu
od začátku hlasové dispozice? A Tvoje zpěvácké vzory?
Ano, zpíval jsem si s bluegrassovými cédéčky a automaticky zpíval tenor. Dnes už zpívám
i lead a baryton, to k tomu dobou tak nějak
přišlo. Vzory: Alan O`Bryant, Pat Enright, John
Cowan, Dave Evans, Peter Rowan a Tim O´Brien.
Hráváte i v Rakousku?
Ano, ale ubývá toho, často privátní párty
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nebo v hospodách. Počet festivalů se v průběhu
let zmenšil.
Čím je myslíš úbytek festivalů v Rakousku způsoben? Ekonomická krize nebo je to
dlouhodobější trend. Ptám se, protože mi
připadá, že Čechách pořád přibývají další.
Jsou mnohem menší, než bývalo třeba Banjo Jamboree v osmdesátých letech, o Portě
nemluvím, ale zase je jich přes léto strašná
spousta.
V Rakousku je bluegrass hodně napojen na
country hudbu. Po dobrých letech 1990 - 2000
zde zájem o country poněkud upadl, takže je to
dlouhodobější trend.
Na jaký nástroj hraješ?
Pětistrunné banjo Janish, model Picker,
ořech, struny GHS.
Jakou muziku rád posloucháš a co bys
doporučil?
Queen, Pink Floyd, Sting, Clapton, Sade,
New Grass Revival, Django Reinhardt & Stephane Grapelli, Nora Jones, Eva Cassidy, AG Flek,
Vladimír Mišík. Ale nevím, jestli to mohu doporučit bluegrassovým fanouškům. Z bluegrassu
všichni už jmenovaní a samozřejmě Osborne
Brothers, Don Reno, Flatt & Scruggs, Monroe
a Stanley Brothers.
Sleduješ součastné dění na bluegrassové scéně v USA? A co Tě na ní v poslední
době zaujalo?
Snažím se. Velmi mě zaujaly různé fůze
a hlavně mladí hráči, dnes již generace, která se
necítí svázána kořeny bluegrassu. Becky Buller,
Nickel Creek, Cadillac Sky, Steeldrivers, ale i třeba nově a dravě hraný bluegrass v podání Moun-
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tain Heart. Velkou slabost mám pro tradiční gospelově zabarvenou hudbu od Quicksilver, IIIrd
Tyme Out až po Nashville Bluegrass Band. Nebo
úplné úlety jako třeba Hayseed Dixie nebo bluegrassové CD hitu punkové skupiny Blink 182.
Hayseed Dixie jsou bezvadní, měli jsme
to potěšení se s nimi potkat na podiu, jednou
v Norsku a podruhé v Belgii. Je to neuvěřitelný tlak do publika a úžasné show. V zákulisí
jsou to přitom nesmírně příjemní a skromní
lidé, kteří si rádi popovídají o bluegrassu.
Historky s nimi by byly na dlouhé vyprávění.
V té souvislosti, staré nahrávky bluegrassových pionýrů si ještě někdy poslechneš? Já
se snažím udržovat si přehled o součastném
dění, ale stejně vždycky nakonec skončím
u Flatta se Scruggsem, Monroea, Rena nebo
Stanley Brothers. Kromě toho, že bezvadně
hrají, tak mi hlavně připadá, že ta muzika má
ducha, šťávu, tlak a sílu, nevím, jak to přesně
pojmenovat. Vím ale, že mi to u součastných
amerických kapel většinou chybí.
Jsem na tom podobně, i když si přece jenom
asi o něco častěji pustím novější věci.
Kdysi jsme se bavili o nějakém koncertu některé z amerických bluegrassových
hvězd v Evropě a velmi jsi doporučoval
cestu přímo do USA na nějaký festival, kdy
se dá za prodloužený víkend vidět a slyšet
všechno. Může vzpomenout svou cestu do
USA a chystáš se zase na něco podobného?
Byl jsem v roce 1998 na IBMA Festivalu,
tenkrát v Louisville v Kentucky. Vidět během
pěti dnů celou americkou bluegrassovou špičku
a hlavně jamující muzikanty roztroušené po celém hotelu je opravdu zážitek. Takže každoroční
festival IBMA mohu vřele doporučit, navíc se již
poslední roky přemístil do Nashvillu, takže se to
dá spojit i s návštěvou country muzea.

Ano, taktéž se snažím. Je tu spousta dobrých kapel, které stojí za to si poslechnout.
Z mladých banjistů se mi pojetím nástroje moc
líbí Petr Vošta, Jarda Jahoda a Filip Baťo. Rád si
poslechnu Ralpha Schuta (na jakýkoliv nástroj
i na hlasivky) a moc rád pojamuju s každým, kdo
má chuť a udrží rytmus. A rád diskutuju u dobré
lahve s Tebou.....
Jak vidíš budoucnost bluegrassu v příštích letech, ať už u nás, v Evropě či v USA?

Bluegrass zůstane nadále okrajovým žánrem
se všemi výhodami a nevýhodami toho postaveni. A i nadále se u něj budou scházet lidé, kteří
se u poslouchání a hraní této muziky cítí dobře. A i nadále se zde budou objevovat výborní
muzikanti a pěkné písničky, ale ke komercializaci
a širší popularizaci této hudby nedojde, protože
skupina lidi, kterou bluegrass oslovuje, je početně malá..
Díky za rozhovor a přeji pohodu, zdravíčko, spoustu dobrého grassu a jak vždycky říkáš, MODRÁ S TEBOU!
V lednu 2012 se ptal Pavel Brandejs

Rozhovor s Mojmírem „Tarasem“ Ševčíkem

Udržuješ si i přehled o českém, případně československém bluegrassovém dění
a máš zde nějaké oblíbence?
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Sváa Kotas Band & Early Times na Leitnerce
Ač jsem již měla odjíždět do Švýcar, nemohla jsem si nechat ujít koncert Sváti Kotas Bandu
12. ledna na Leitnerce. Byla jsem moc zvědavá
na jejich nejnovější sestavu. V té předcházející
jsem je viděla naposled předloni.
Kapela si tentokrát pozvala hosty, brněnskou skupinu Early Times, kteří se důstojně
zhostili role předskokanů. Pamatuju si je z předkola Banjo Jamboree ve Sloupnici, myslím v roce
2009. Již tehdy se mi líbili a od té doby udělali
pěkný skok dopředu.
Kapelu tvoří kapelník a banjista Libor Křeček, Petr Truksa hraje na dobro, Petr Halouzka
na housle, Jarda Kresánek na mandolínu, Vladimír Bracek na basu. To nejlepší nakonec, zpěvačka a kytaristka Helena „Pomněnka“ Nováčková.
Zahájili písní Fireball mail a spousta dalších,
střídavě v angličtině i češtině následovala. Helena si uprostřed setu tak trošku zahrála na Lenku
Plačkovou a předvedla nám píseň, kde 14 letá
holka vyznavá lásku svému asi o 30 let staršímu
strýci jménem Anthony.
Prozradili nám, že kapela je spolu již tři roky
a že je tedy nejvyšší čas, aby natočili cédéčko,
než je přestane bavit hrát a také aby zbylo po
nich něco na památku pro jejich děti. Myslím,
že jsou ve studiu právě v současné době... Řikali
konec ledna. Držíme palce a těšíme se.
Ve zpěvu se střídala Helena s Liborem, zazpívali nám i pár duetů. Rozloučili se s náma anglickým originálem písně kterou všichni znáte od
Waldemara Matušky jako To všechno odnés čas.
Sváťova nová kapela pro mne tedy byla premiéra. Jinak vám ho snad nemusím moc představovat, jistě ho všichni dobře znáte a určitě
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není k přehlédnutí. Pohybuje se na Česko-Slovenské scéně již přes čtyřicet let. Naprosto svérázný a geniální banjista. Ale pro ty co ho ještě
neznají přesto napíšu pár slov:
S Lubošem Malinou patří nejen k české špičce, ale i k nejoriginálnějším banjistům na světě.
Jeho hraní poznám i se zavřenýma očima, je
stejně nezaměnitelný jako třeba i Vojta Zícha.
V roce 2000 o něm vyšel (můj) článek v americkém časopisu Banjo Newsletter, kde byly zveřejněny i jeho banjové tablatury. Sváťa který příležitostně hraje i na kytaru položil spolu s Robertem
Křesťanem základy nejslavnější éře brněnských
Poutníků. Skupinou prošel celkem třikrát. V roce
1983 založil v Bratislavě kapelu Fragment, která se z newgrass music a new acoustic dostala k bluegrassové hudbě. Skupinou prošla řada
špičkových českých i slovenských muzikantů,
natočila řadu CD a posbírala řadu ocenění jak
na domácí tak zahraniční půdě. S Fragmentem
Svaťa odehrál od roku 1995, kdy se predvedli
na IBMA showcase několik dlouhodobých turné po USA. Hráli na mnoha významných festivalech včetně vystoupení v prestižní Grand Ole
Opry v roce 2000. I v Evropě byli rádo viděnými
hosty jak na festivalech, tak v klubech. Po svém
odchodu z Fragmentu v roce 2002 se věnoval
zejména natáčení desek ve svém studiu. Jeho
služeb využili např. brněnská kapela Drive, Mišo
Vavro a Acoustic Colours, Jiří Plocek a jiní.
Z vlastní Svaťovy tvorby stojí za zmínku zejména jeho sólová deska Late at night – Pozdě
v noci (1993), spojující prvky bluegrassu, swingu
a nové akustické hudby, která byla ve své době
první svého druhu u nás a byla velice dobře přijata v celém hudebním světě. Američané tehdy
prohlásili, že by to byl jediný banjista, který by
od minuty mohl hrát v David Grisman Quintetu
– kde nikdy žádný banjista nebyl. Známý americ-

V roce 2010 převzal Sváťa na festivale Starý
dobrý western z rukou předsedy „Association
for main scene of country music“ ocenění za
svůj celoživotní přínos hudbě.
Kapela zahájila písní Fiddling man. Tu nám
zazpívala zpěvačka Lenka Voříšková ze Šumperka, hrající na kontrabas. Od Lenky jsme slyšeli
i jednu z mála jejich převzatých písní, Stingovu
Fields of Gold. Ač tvrdila, že je nachlazená a že
nemůže moc mluvit, na kráse jejího hlasu to neubralo.
Na součastné kapelní tvorbě se stejným dílem podílí Sváťa, který skládá hudbu, s mladým
kytaristou a zpěvákem Tomášem Vojtkem, který
pro změnu píše nádherné a povětšině české texty. Tomáš se autorsky projevil již na jejich posled-

ní nahrávce z roku 2007 – Land of Endless Joy.
(Fragment míval a dosud má repertoár hlavně
v angličtině, neb se orientoval převážně na zahraniční publikum. Skupina teď má hlavní sídlo
v Nashville, kam se zpěvačka provdala).
Kapelu doplňuje mladý a nadějný dobrista
Martin Mikl, syn jejich bývalého mandolinisty.
Společně s Tomášem a děvčaty nám zazpíval
I am sailing to Philadephia… Jejich krásná mladičká a pro mne dosud neznámá mandolinistka
Jana Zgarbova pochází ze Vsetína. Jako zpěvačka se nám předvedla s písni Good bye waltz…
Ten večer jsme měli příležitost slyšet jak staré
Sváťovi hity ještě z dob Fragmentu, tak spoustu nového materiálu. Ač kapela měla v úmyslu
skončit v deset, jak to nařizuje klub; musely následovat jestě tři přídavky, než je pleskající a dupající publikum konečně propustilo z jevistě.

Sváa Kotas Band & Early Times na Leitnerce

ký hudební kritik David Royko z Chicaga tehdy
napsal, že David Grisman se svou „Dawgmusic“
ovlivněný východoevropskou hudbou a Sváťa
Kotas ovlivněný americkým progresivním newgrassem a new acoustic music tvoří společně jediný uzavřený kruh. V anketě Chicago Tribune se
Late at night – Pozdě v noci dostala mezi pět
nejúspěšnějších nahrávek roku 1994 a album se
dokonce dalo koupit i Americe.

Byl to nádherný večer a již se těším na jejich
nově připravované české cédéčko. A jsem moc
ráda, že jsem si na to konto nečekaně mohla
prodloužit pobyt ve svém rodném městě.
Ahoj Lilka v Bülachu 29. Ledna 2012

foto: Lilka Pavlak
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Martin Mikuláš s Krüger Brothers do USA
Chtěl bych se s vámi podělit o zážitky, které
jsme zažili s Krüger Brothers během naší letošní
cesty do USA za muzikou a hudebními nástroji, kterou jsme podnikli spolu s Jardou a Honzou
Průchovými a mým kamarádem Frantou Baštou.
Hlavním cílem naší cesty bylo Wilkesboro ve státě
Severní Karolína, kde se konal již 24. ročník proslulého festivalu Merlefest, který se pořádá jako
vzpomínka na předčasně zesnulého Merle Watsona, syna slovutného hudebníka a ikony americké lidové hudby Doc Watsona.
Festival sám o sobě stojí za pár slov, protože
pro našince se jedná o něco absolutně výjimečného. Co se týče dramaturgie, tak pořadatelé
označují festival jako „traditional – plus“, což
v reálu znamená, že vedle sebe účinkují soubory typu Nashville Bluegrass Band a za nimi ihned
John Cowan Band, Bluegrass Boys ze slavných
Monroeových sestav a vzápětí třeba Punch Brothers. Nikdy nechybí megahvězdy typu Randy
Travis, my jsme měli možnost vidět a slyšet Lyle
Lovetta i program třeba Roberta Planta. Zkrátka –
program je skutečně nabitý a opravdový milovník
hudby si skutečně přijde na své.
Festival trvá čtyři dny a koná se v prostorách
univerzitního areálu Vysoké školy zemědělské,
který je stejně jako všechno v Americe velice rozlehlý. Program probíhá na čtrnácti jevištích a pokud chcete jako divák vidět co nejvíc, je to skutečný oříšek a nachodíte hodně kilometrů. Celková
návštěva se pohybuje okolo 50 tisíc diváků, což
je málo představitelné číslo v Evropě a upřímně,
i v USA takových festivalů není mnoho a týká se
to všech hudebních žánrů.
Je to prostě pohádka – máte dojem, že všechno funguje. Občerstvení na vysoké úrovni, bez
front, kulturní prostředí, vynikající zvuk a obraz
na obří obrazovce. I když je před hlavním jevištěm
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třeba sedm tisíc lidí, najdete si svoje místo bez
strkání a vždy slušně vidíte i slyšíte. Služby a doprovodné programy fungují jako po drátkách, je
skutečně dbáno na to, aby bylo postaráno o zábavu i potřeby celé rodiny. Nesmí se prodávat ani
konzumovat alkohol a je zakázáno kouření v celém areálu. Máme zkušenost i se službami a cateringem pro umělce a tzv. VIP hosty a je třeba říci,
že to ti Američani fakt mají zmáknutý.
Krüger Brothers nehráli letos na Merlefestu
poprvé, ale poprvé měli velmi lukrativní místo
v programovém prime-time. To je ta doba, kdy se
areál zaplní i lidmi čekající na jejich hlavní hvězdy
večera, před hlavní stage je třeba odhadem deset
tisíc lidí. Podle mého názoru předvedli KB fantastický set hudby, který se vlastně žánrově přeléval od tradičního bluegrassu přes jejich vlastní
skladby a aranže často s prvky jazzu nebo klasické hudby, až po naprostou instrumentální smršť,
kterou na závěr předvedli za doprovodu hostujícího houslisty Michaela Clevelanda. Během jejich
vystoupení jsem pozoroval reakce davů před jevištěm a myslím, že jim baštili z ruky po prvních taktech jejich úvodní skladby. Skladby KB jsou velice

Druhý den měli na programu Appalachian
Concerto, ale to jsme už my neslyšeli, protože
jsme se do nabité hlavní univerzitní posluchárny
nevešli. Ale muselo to být něco, protože to oficiální festivalový zpravodaj komentoval jako festivalovou událost desetiletí.
Protože se s KB známe již hezkou řádku let
a protože Prucha Bluegrass Instruments byl i jedním ze sponzorů festivalu, byli jsme po skončení
festivalu pozváni na večeři do takové té typicky
americké restaurace „all-you-can-eat“, což vlastně bylo jakési jejich poděkování jejich rodinám,
managementu, producentům a největším podporovatelům. Bylo tam asi dvacet pět třicet lidí

a všichni se skutečně snažili sníst co nejvíc.
Následně se společnost pomalu přesunula do
asi 15 minut vzdálené lokality, kde KB společně se
zvukařem Philipem Zenonem před několika lety
zakoupili rozlehlý pozemek a vybudovali si své
rodinné domy a naprosto parádní nahrávací studio. Měli jsme pochopitelně možnost si pozemek
i studio prohlédnout a trochu nasát atmosféru
obyčejného života na americkém jihu, podívat
se do Philipových stájí a třeba se svézt na koni.
Vlastně okamžitě po příjezdu z restaurace se Jens
s Uwem uvelebili na verandě Jensova domu, a co
byste řekli, že nastalo po tak náročném víkendu
- vytáhli nástroje a začali brnkat. Za chvíli se odněkud vynořil Joel s kontrabasem, slavný Happy
Traum s kytarou, no a už to jelo znova. Jedna
písnička za druhou, instrumentálky známé i neznámé, improvizace bez zřejmého začátku i konce, parádní tříhlasný zpěv, zřejmé soustředění se
všech muzikantů, neuvěřitelně citlivý tenorový
zpěv jakéhosi staříka a la Bobby Osborne. Pro
mně osobně to byl obrovský zážitek.

Martin Mikuláš s Kruger Brothers do USA

pestré a doslova vidíte, jak u těch přemýšlivých
a naléhavých obecenstvo doslova visí na muzikantech a prožívá hudbu s nimi. U těch energických pecek naopak reaguje naprosto freneticky
a bláznivě, vědomo si toho, jakého hudebního
mistrovství jsou svědkem. KB měli podle mého
názoru nejbouřlivější ovace ze všech umělců a kapel, které jsem letos na Merlefestu viděl. Dav lidí
prostě nechtěl KB pustit z jeviště, stál a plácal
a řval „More“! A když přišlo More, tak zase stáli
a řvali „More“! Prostě sukces a KB to tak brali
a považovali si toho.

V té chvíli jsem si uvědomil, jaký rozdíl je
v tom jejich muzikanství v porovnání třeba s tím
mým nebo obecně tím naším, řekněme „grassovým“. Uvědomil jsem si, jak moc tu svoji hudbu
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prožívají, jak je naplňuje radostí, řádem a zadostiučiněním. Jak coby Švýcaři porozuměli americké tradiční hudbě, jak se v ní orientují a dokáží jí
vkusně rozvíjet, stavět na ní, inspirovat se jí v rámci vlastní tvorby. Jak dokáží hudbou komunikovat a ovlivňovat ostatní. Jak dokáží do americké
akustické hudby implantovat evropská témata
a hudební žánry starší než Amerika sama. Uvědomil jsem si, proč je Amerika přijala. Chcete-li
v Americe uspět, musíte být mnohem lepší než
Američani, musíte být mnohem vytrvalejší a pracovitější než oni a zároveň musíte být něčím odlišní. Musíte mít štěstí a musíte být cílevědomí, ale
zároveň skromní.
Myslím, že tohle všechno KB dokázali, americké publikum je přijalo, respektuje je a obdivuje
je. Kolegové muzikanti o nich hovoří s obdivem,
Jens Krüger bezesporu patří mezi nejvšestrannější a nejvíce inovativní banjisty na světě. Osobně
jsem slyšel člena skupiny Union Station Rona
Blocka projevit jistou ironii nad tím, že IBMA
(Mezinárodní bluegrassová asociace) vytrvale Jense Krügera ignoruje jako kandidáta na ocenění
banjista roku, ačkoli všichni obvyklí kandidáti na
tuto cenu se hlasitě ozývají, že mezi nimi měl již
několik let být!

Krüger Brothers na Merlefestu

Ještě jedné věci jsem si všiml – KB nepijí alkohol, a to ani třeba během jamování. Uweho
jsem se na to samozřejmě zeptal a on mi řekl, že
abstinenti nikdy nebyli, ale že si postupně uvědomili, že si všechno bez toho pití vlastně více užívají
a že je to takový obecný trend speciálně na americkém jihu, paradoxně tam, kde výroba lihovin
a problémy s alkoholismem začaly.
Poté, co jsme se ten večer s KB rozloučili
a ujížděli nocí k městu Roanoke, bylo v autě ticho. Byli jsme plní dojmů z festivalu a především
z večera stráveným s Jensem, Uwem, Joelem a jejich švýcarskými rodinami a americkými kamarády. Druhý den jsme časně ráno vyrazili směrem
k Tennessee přes vysoké zalesněné kopce Apalačského pohoří. Do přehrávače jsme založili CD
Appalachian Concerto, které nám den před tím
Jens věnoval a vychutnávali si hudební zážitek ze
symfonie a vizuální zážitek z okolní přírody, kterou měl Jens Krüger v hlavě, když Concerto tvořil.
Bylo to až dojemné.
Martin Mikuláš

10.12.2011
Nevím jestli zrovna já, nadšený fanoušek Krüger
Brothers a naprostý neznalec vážné hudby, jsem ta
pravá osoba pro podávání zprávy o koncertu tria
Krüger Brothers (Uwe – kytara, Jens –banjo, Joel
Landsberg – baskytara) se smyčcovým kvartetem.
No, ale co si neuděláš sám...
Celý večer zahájil výrobce nástrojů Jarda Průcha, kterému patří dík za zorganizování a finanční
zajištění celého náročného projektu. Program měl
celkem tři části. „Předskakovala“ skupina Blue
Ground, která se skládá povětšinou z bluegrassových veteránů, ale hraje pravou americkou country
a to anglicky i česky. Bratry Mikuláše (Martin – akustická kytara a lead zpěv, Marek – el. kytara) doplňoval Jarda Teska (ex Vabank Unit) na basovku, Jarda
Štěrba (ex Cop) na housle a Petr Klouda (ex Fešáci
a Country Beat J. Brabce) na steel kytaru a bubeník
Igor Holub. Kapela hrála velmi pěknou a opravdu
poctivě stylovou country. Následující přestávku na
přestavění aparátu vyplnil Martin Mikuláš čtením
velmi zajímavé několikastránkové zprávy o své návštěvě MerleFestu a Krüger Brothers, kterou si můžete přečíst na jiném místě BL.
V další třetině hráli Krüger Brothers sami. K této
části nemám, co bych dodal. Hráli v Čechách už několikrát a jejich hudba hraná s naprostou jistotou,
klidem, nadhledem, humorem a obrovskou dávkou
citu mě dostala, ostatně jako vždy. Mohu snad doplnit pár útržkovitých postřehů, které mi Jens řekl
před vystoupením. „Jo, hráváme i s Docem Watsonem. Jeho hudba je skvělá, protože je to skvělý člověk“. „No, my máme taky takovou bluegrassovou
kapelku. S námi třemi tam hraje ještě Bobby Hicks
na housle a Adam Steffey na mandolínu.“

Po přestávce před třetí částí si Jens bere slovo
a popisuje celý třicetiminutový opus, který napsal.
Vysvětluje, že byl imigrant už vlastně ve Švýcarsku
(bratři jsou původem Němci), jak se zkamarádil
s českými přistěhovalci – trampy, jaká je v Apalačských horách krásná příroda a jak opravdově se
cítí v Apalačských horách jako přistěhovalci oni tři
– i s Joelem, který je původem Žid z New Yorku. Pak
se spustí s UNI Quartetem své Appalacian Concerto. Už jsem omlouval, že vážné hudbě nerozumím,
takže můžu jen prostě napsat, že se mi to líbilo. Míváme někdy tendenci schopnosti lidí, kteří se věnují
vážné hudbě, podceňovat, protože ty naše žánry
jim často zkrátka „nejdou“. Tady jsem ale musel
ocenit, jak obrovskou technikou disponují. Šílená
unissona stíhala houslistka číst i hrát s Jensovým
banjem naprosto s přehledem, ale i lyričtější pasáže
vyznívaly krásně. Jens byl po vystoupení výkonem
kvartetu nadšen. Jeho názor zjevně sdílelo i obecenstvo, které si potleskem vstoje, který je u nás věru
řídkým zjevem, vynutilo myslím tři přídavky. Doma
mi už jen zbývalo připomenout si celý mimořádný
zážitek Cdčkem. Doporučuji ho a Jardovi Průchovi
děkuji za zážitek. Kdo nebyl, může litovat.

Koncert Krüger Brothers s UNI Quartetem v divadle Koppernik

Koncert Krüger Brothers s UNI Quartetem
v divadle Koppernik

Petr Brandejs

KB v Curychu, foto: Lilka Pavlak
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Bluegrass Jamboree v divadle Koppernik

Bluegrass Jamboree v divadle Koppernik
12.12.2011
Byl to ale zvláštní prosinec. V rozmezí tří dnů
zase z Nového Jičína do Prahy, tentokrát na pořad
Bluegrass Jamboree, který organizuje odvážný německý promotér – profesionál, Rainer Zellner. Ten se naštěstí na Bluegrass Summitu 2011
v Bühlu seznámil s Rosťou Čapkem a ten tak už
podruhé mohl pozval Bluegrass Jamboree do Prahy, do hotelu Pyramida v Břevnově.
Před vyprodaným sálem zahajovalo duo Cahalen Morisson a Elli West. Cahalen měl krásné
kotlety, zdálo se, že se dost stydí, ale hrál bezvadně
na old time banjo a mandolínu a k tomu skvěle
zpíval, stejně jako jeho kolega, vzrůstem zhruba
dvojnásobný Elli. Ten střídal kytaru a mandolu.
Hráli výborně, ale jejich přesvědčivé, autentické
a upřímné a krásně barvící dvojhlasy byly předčasným zlatým hřebem večera, tedy alespoň pro mne.
Druhou (už pětičlennou) kapelou byli mnou
nejvíce očekávaní Deadly Gentlemen, na jejichž
CD, které nabízeli volně ke stažení, mě asi před
rokem upozornil Míša Hromčík, za což jsem mu
velmi vděčen. CD už jsem si pustil už mnohokrát,
protože slyšet v dnešní době nějaký úplně nový
sound, to se jen tak člověku nepoštěstí. Jejich hudbu se neodvažuji popsat, je to hodně moderní,
dravá, mladá záležitost, která se rozhodně vyhýbá
bluegrassovým klišé, ale je zahraná brilantně na
naše oblíbené akustické nástroje. Krátce k obsazení: Greg Liszt na banjo, hlavní zpěvák a autor, Stash
Wyslouch na kytaru, Mike Barnett na housle, Dominick Leslie na mandolínu, Sam Grisman (syn
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mandolinisty Davida) na basu. Všichni chlapci zpívali a odvedli skvělý výkon prakticky totožný s tím,
co jsem si pamatoval z CD. Trochu mi u jejich hraní
chybělo víc úcty a skromnosti, které jsme naopak
velmi ocenil u předcházejícího dua, ale to může
být způsobeno mou chorou učitelskou myslí :-)
Na závěr vystoupila dívčí skupina Della Mae.
Děvčata hrála i zpívala s nadšením a velmi dobře
většinou původní bluegrassové skladby, v lead zpěvu se střídaly doprovodná kytaristka Celia Woodsmith a mandolinistka Jenni Lynn Gardner (která
hrála i na banjo), na basu hrála energická Amanda
Kowalski a sólovou kytaru Courtney Hartman. Na
mě nejvíc zapůsobila skvělá houslistka Kimber Ludiker.
Na závěr celého show zahráli několik bluegrassových standardů všichni dohromady. Tahle
grand finále by se neměla brát moc vážně, ale
přesto se mi zdálo, že Deadly Getlemen ten blue
grass bohužel fakt štve (a některým moc nejde),
svou kvalitu naopak potvrdilo duo z úvodu, které
zjevně staví na pevných základech svých tradičních
předchůdců.
Hodně muziky všech tří zmíněných kapel je
legálně k poslechu na internetu, takže kdo jste
se do Pyramidy nedostal, určitě si je poslechněte
aspoň tak. Na závěr bych opět rád poděkoval Rosťovi za výbornou organizaci. Když každý udělá pro
tu naši hudbu něco navíc jako Jarda nebo Rosťa,
bude nám to tady doufám i nadále takhle pěkně
vzkvétat!
Petr Brandejs

Jistě si vzpomínáte na můj jarní článek, nebo
se k němu ten, koho to zajímá, může vrátit
a nebudu se tedy moc rozepisovat. Krüger Brothers – Jens a Uwe vyrůstali jako děti německých
emigrantů v Curychu. Před několika lety se vystěhovali do Severní Karolíny, kde konečně našli svůj
pravý domov. Ve Švýcarsku se nikdy moc doma
necítili, pořád jim bylo dáváno najevo, že jsou
vlastně Němci. Teď, když se z nich stali nejznámější švýcarští muzikanti všech dob, je na ně Švýcarsko konečně patřičně hrdé. Jejich neodlučný
třetí „bratr“ je Američan Joel Lansberg.
Ale abych neodbíhala. V prosinci přijeli do
Evropy, aby představili nejnovější Jensovu kompozici – Appalachian Concerto – koncert pro
banjo, kytaru, basu a smyčcový kvartet. S tím
absolvovali čtyři koncerty. Ten první byl desátého
prosince v Praze, kde k nim přidalo UNI smyčcové kvarteto Národního divadla. Kvarteto
tvoří Andrea Burianová – první housle, Alexandra
Kacafírková – druhé housle, Mikoláš Čech – viola
a Karel Urban – cello.
Ve Švýcarsku na ně čekaly další tři vyprodané
koncertní síně, mě pozvali do curyšské Tonhalle.
Na začátku nám Jens prozradil, že byl požádán
společností Ashe Arts Council, aby zkomponoval
hudbu pro kulturní středisko v appalačském regionu. Hlavním tématem měla být emigrace, která
pro USA znamená imigraci.

Jens prohlásil, jak hluboce se ho dotýká, když
ve svém rodném městě slyší dva německé country a bluegrassové muzikanty, kteří se zde narodili
a vyrostli a mluví švýcarskou němčinou, společně
s americkým židovským muzikantem z New Yorku a čtyřmi českými hudebníky hrající jeho vlastní
americkou kompozici. Nedostává se mi slov to
popsat. Pro všechny zúčastněné toho večera to
byl nádherný, silný a nezapomenutelný zážitek.

Krüger Brothers v Curychu

Krüger Brothers v Curychu

Nedalo mi si přitom nevzpomenout na Antonína Dvořáka a jeho Novosvětskou symfonii.
Po jeho stopách jsem se před pár lety vydala do
městečka Spillville ve státě Iowa, kde Dvořák prožil v místní české komunitě tři měsíce. Navštívila
jsem i další místa jeho tamějšího pobytu, Chicago, St. Paul v Minnesotě i jiná, kde jeho hudba
vznikala a dodnes na něj s láskou vzpomínají.
Třeba za dalších sto let budou Švýcaři jezdit
do Severní Karolíny si zavzpomínat na své slavné
krajany, bratry Krügerovi...
Ahoj Lilka v Bülachu
21. ledna 2012

KB v Curychu, foto: Lilka Pavlak

Appalachian Concerto je Jensova romantická
představa o těch jeho zaslíbených místech. Ve
své hudbě oslavuje objevování, historii a přírodní
krásy Blue Ridge Mountains – appalačských hor
očima osídlenců i pozdějších přistěhovalců. Jejich rozličné namíchané kultury – německá, irská,
skotská, židovská, slovanská a jiné se spojily s tou
původní – indiánů z kmene Cherokee.
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Všichni jsme Poutníci

Všichni jsme Poutníci
První opravdu podzimní den padl na Brno
v pátek 7. října 2011. Zachumlaní do kabátů přicházeli hosté do Dělnického domu v Juliánově,
kde se konal Vzpomínkový koncert pro Josefa
Prudila, konferenciéra, textaře a hudebního redaktora Českého rozhlasu Brno.
Když jsme společně s Frantou Linhárkem
v roce 2008 pořádali první setkání skupin, které
hrají Josefovy texty, nenapadlo nás, že by z toho
mohla vzejít příjemná tradice. Podzimní čas přímo svádí ke společnému posezení, a tak jsme se
letos již počtvrté sešli, abychom společně oslavili
nedožité Josefovy narozeniny (tentokrát 67.) Že
se však nejednalo o žádné truchlivé vzpomínání,
to si můžete být jisti. Ten venkovní chlad se okamžitě rozplynul, když se potkali kamarádi, kteří
se třeba celý rok neviděli a vzpomínání a vyprávění nebralo konce.
Na podiu se letos sešli Old Boys Poutníci ve
složení Jiří Píďa Látal – zpěv, kytara, autor téměř
všech melodií, Jan Vašina se saxofonem, který
zaskakoval za čerstvou maminku, houslistku
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Pavlínu Stankušovou, a s druhou kytarou František Fanóš Linhárek, mimo jiné bývalý kapelník
Poutníků. Právě z jeho úst poprvé zaznělo ono
„Všichni jsme Poutníci“.
Bluesové texty Josefa Prudila, z nichž některé dostaly svou hudební podobu až po jeho
smrti, si už získaly své nadšené posluchače. Důkazem je dlouho držené první místo v Top 10
Country and Folk brněnského rádia Čas. Old
Boys Poutníci je také v roce 2010 vydali na CD
„…o velkém loučení“.
Vystřídali je Trapeři, další to zdroj pozdějších poutnických úspěchů. Robertu Křesťanovi
a Luboši Malinovi konečně vyšla účast, neboť
tentokrát do Ameriky odlétali AŽ v pondělí.
S nimi vystoupili i další členové Traperů (a později Poutníků, přece – všichni jsme…) Pavel Páca
Petržela, Petr Surý a Tomáš Buzek. Pár úsměvných vzpomínek na dávná léta sedmdesátá, kdy
se s Josefem potkávali na pódiu v tehdejším
Domě pionýrů a mládeže, i na společné zážitky
z cest po celé tehdy ještě Československé repub-

Myslím, že z nás měl Josef v tom muzikantském nebi radost.

Závěr večera patřil současné sestavě Poutníků (Jiří Karas Pola – zpěv, kontrabas, Peter
Mečiar – dobro, banjo, Jakub Bílý – kytara,
mandolína, zpěv a Honza Máca s mandolínou
a kytarou) doplněné o expoutníka Zdeňka Kalinu s jeho typickou 12strunnou kytarou a hlasem
Johnyho Cashe. Když se na závěr sešly na pódiu
všechny sestavy, bylo opravdu o zábavu a skvělou muziku postaráno.

Kluci, veliké díky a 7. října 2012 zase na
Jamborce na shledanou.
Zuzana Prudilová

Všichni jsme Poutníci

lice s Poutníky, a spousta krásných písniček přivedla obecenstvo do příjemné nálady.

Celý večer velmi decentně řídil konferenciér –
Josefův kamarád Vojta Polanský.
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Hospoda U Novotných a festival Malinkej

Hospoda U Novotných a festival Malinkej
Předposlední listopadový víkend roku 2011
jsme si s Cwrkotem zahráli na dvou velmi příjemných akcích, které se v následujících řádcích
pokusím trochu přiblížit.
V pátek 18. listopadu jsme měli domluvené
společné hraní se skupinou Modrá Kref z Pardubic v hospodě „U Novotných“ v Hradci Králové. Hráli jsme tam už na jaře a bylo to povedená
akce, takže jsme se těšili. Bohužel nám tentokrát
štěstěna nebyla nakloněna, protože tři kilometry před cílem nám nedal přednost řidič vyjíždějící z vedlejší a rázem jsme se ocitli v dopravní
skrumáži se vším všudy, sanitka, hasiči, policie.
Dvě vozidla na padrť a můj starý dobrý mikrobus
notně pocuchaný, ale alespoň pojízdný. Policie
dělala, co mohla, ale i tak jsme dorazili na místo
s dvouhodinovým zpožděním. Od kapely Modrá
Kref jsem tudíž bohužel neslyšel ani notu a hned
po příjezdu jsme zamířili na pódium. Bez jediné
písničky na rozehrání a popravdě dost roztřesení, myslím, že to na nás bylo dost znát. No, dělali
jsme, co jsme mohli.
Celý večer má pod palcem Jirka Pirner, banjista, bluegrassový nadšenec a svého času také
banjista legendární královehradecké Lokálky.
Když jsme před rokem přišli o stálou scénu ve
Sloupnici, domlouvali jsme se, že bychom mimo
letní festivalovou sezónu mohli častěji vyrazit
po vlastech českých. Slovo dalo slovo, domluvili
jsme s Jirkou podrobnosti a tohle bylo už naše
druhé hraní zde, pokaždé s hostem.
Hospoda je to velmi útulná a co je zejména
důležité, na jaře i teď, pokaždé bylo plno a zhruba šedesát posluchačů vytvořilo skvělou atmosféru. Odehráli jsme dva sety, v přestávce mezi
nimi bylo obvyklé losování vstupenek o ceny,
stejně jako to bývalo „U Rebela“. Měl jsem radost, že jsem zase potkal řadu lidí, kteří za námi
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pravidelně jezdili do Sloupnice a po delší době
jsem potkal i Vaška Součka, který vždy byl, a stále zůstává, mým velkým moderátorským vzorem.
Skončili jsme zhruba o půl dvanácté, ovšem tentokrát jsme vynechali session, který se na jaře vyvedl, a vyrazili jsme domů. Měli jsme toho za ten
den opravdu dost. Doufám, že příště už všechno proběhne klidněji, nicméně i tak to byla fajn
akce, pěkné místo, slušný zvuk, plné hlediště pozorných posluchačů, co víc si může bluegrassový
umělec přát? Přesně tohle je po mém soudu typ
akce, který bluegrassu nejvíc sluší. Komornější
hraní pro lidi, kteří mají bluegrass rádi.
Sobotu jsme strávili zkoušením a večer hurá
do Vlčkovic v Podkrkonoší, na dvacátý druhý
ročník festivalu Malinkej. To je jeden z mých
nejoblíbenějších festiválků, Cwrkot zde vystoupil počtrnácté. Zažil jsem ho už na nejrůznějších
místech a právě útulný sálek ve Vlčkovicích se
mi líbí ze všech nejvíc. Pozor, nejsou to Vlčice
u Trutnova, kde festival také chvilku přebýval,
já jsem to zjistil čtrnáct dní předtím a co jsem
tak zaslechl, tak někteří to zjistili až ten den, přímo na místě v těch špatných Vlčicích. Ale zpět
k akci. Bylo nabito a diváci vytvořili od samého
začátku naprosto vynikající atmosféru. Festival
jsem moderoval a rád bych napsal něco málo
o kapelách, které ten večer vystoupily.
O půl sedmé začínala prakticky místní kapela Trautengrass, příjemný bluegrass nejrůznějších odstínů. Kapela působí v regionu už šestým
rokem a kromě muziky mám velmi rád humor
banjisty Petra Másla. Petr je povoláním kominík,
tak jsem si na něj celý večer sahal a snad tedy
už příště dojedeme bez nehody. Následoval náš
BG Cwrkot, od pátečního karambolu jsme se
už zkonsolidovali a tak jsme snad odvedli solidní výkon, víceméně v duchu tradičního pojetí
bluegrassové hudby, jak je u nás zvykem. Jako

Následující Fair Play Grass z Mladé Boleslavi a okolí se naopak věnuje modernějším odrůdám grassu a opravdu jim to šlapalo. Netušil
jsem, kdo se skrývá pod názvem Mafia Swing,
nakonec se z tajemného seskupení vyklubalo
trio Pavel Lžičař – kontrabas, Jakub Racek – kytara a Pepa Malina – housle, hrající swingovou
muziku. Myslím, že je vzhledem k personálnímu
obsazení zbytečné psát o kvalitě, každý z pánů
hudebníku je mistrem svého oboru. Bohužel kapela asi příliš nevystupuje, jejich stránky byste na
webu také hledali marně.
Metropolitan Country je kapela hrající
velmi příjemnou country hudbu, v sestavě jsou
opět muzikanti par excelence. Zdeněk Roh bezvadně zpívá a střídá doprovodnou kytaru s banjem. O zpěváckých kvalitách Zbyňka Bureše, banjisty Reliéfu, netřeba psát, v téhle kapele ovšem
kromě zpěvu bravurně zvládá steel kytaru. Na
kontrabas hraje veterán z mnoha kapel a vynikající tenorový zpěvák, Patrik Holeček. Sestavu
doplňuje Jirka Fryč na elektrickou kytaru a Petr
Eichler na bicí, obojí hrané velmi vkusným způsobem. Během vystoupení si Zdeněk stěžoval,
že kapela příliš nevystupuje. No, kapely hrající
country v její zámořské podobě u nás neměly
nikdy přehršle příležitostí k vystupování, třeba
bluegrass je u nás myslím výrazně populárnější.
Těžko říct, čím to je, možná částečnou elektrifikací a přítomností bicích, možná tím, že country
přece jen staví víc na sdělení obsažená v textu,
což je samozřejmě u kapel jako tahle, které zpívají v angličtině, trochu problém. Nicméně je potřeba říct, že zrovna Malinkej je festival, kde jsou
countryové kapely přijímány velmi vstřícně, jásot
publika nebral konce.

Večer uzavírali Poutníci, profesionálně odvedená práce, tlak do publika, hodinu trvající
program jel jako po másle. Už jsem to asi někde
napsal, myslím si o téhle sestavě, že je nejlepší
za posledních mnoho let. Několik jejich přídavků
ukončilo před jednou hodinou po půlnoci celý
povedený festival. Jamovalo se prý ale až do rána.
Velká pochvala patří samozřejmě všem účinkujícím, kteří odvedli skvělou práci a samozřejmě divákům, kteří zcela zaplnili sálek a vytvořili
povznášející atmosféru. O zvuk se staral Béda
Šturm, spolumajitel firmy Rondo Music, která
festival pořádá. Jemu a druhému majiteli firmy,
Petru Simonovi, patří velký dík za snahu a vytrvalost, se kterou akci po léta pořádají. Mimochodem, zatímco Béda strávil celý večer u mixážního pultu, Petr v zástěře se staral o plné žaludky.
Chlapci mají prostě na bedrech úplně všechno.
Moc si letos chválili přístup obce Vlčkovice, která sálek pronajala za velmi vstřícných podmínek.
Já musím naopak vyzdvihnout Bédu Šturma za
výborně sestavenou dramaturgii, slyšeli jsme
nejrozmanitější žánry, od swingu přes country
až k nejrůznějším odrůdám bluegrassu a podle
reakcí publika soudím, že se líbilo všechno.

Hospoda U Novotných a festival Malinkej

by toho ovšem nebylo den předtím dost, byl
tentokrát brácha postižen vysokou horečkou
a střevními potížemi, takže odehrál s devětatřicítkou a hned po skončení našeho vystoupení ho
chlapci odvezli do postele.

Jako muzikanta mě celý víkend velmi povzbudil. Hráli jsme na dvou skvělých akcích, na obou
bylo plno a vládla příjemná atmosféra. Nezbývá
než doufat, že takových večerů bude i v budoucnu co nejvíc a organizátorům držet palce.
Pavel Brandejs
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Wade Mainer

Wade Mainer
1907 – 2011
Wade Mainer zemřel na následky srdeční
slabosti doma ve spánku, ve městě Flint v Michiganu 12. září 2011 ve tři čtvrti na deset. Jen před
pár lety ještě mohl hrát na banjo, a zazpívat Maple on the Hill stejně přesvědčivě, jako když tuto
skladbu v roce 1935 poprvé nahrál. Než zemřel,
byl podle Wikipedie nejstarším žijícím vystupujícím hudebníkem starším sta let na světě. Byl
také posledním z velké generace předválečných
muzikantů.
Wade byl jedním z nejpozoruhodnějších
hudebníků své doby. Narodil se v roce 1907 na
rodinné farmě nedaleko Weaverville v Severní Karolíně. Ve dvacátých letech začal se svým
na housle hrajícím bratrem J.E. (1898-1971)
vyhrávat na večírcích pro spolupracovníky z textilní továrny ve městě Concorde. V roce 1932
u rozhlasové stanice WSOC ve městě Gastonia
učinili první krok na cestě k tomu být muzikanty na plný úvazek. Po večerech vystupovali
ve venkovských školách při plynovém osvětlení
a vstávali brzy ráno, aby stihli rozhlasové pořady kolem páté a šesté hodiny ranní, určené pro
farmáře, kteří tou dobou snídali před odchodem na pole. V roce 1934 se dostali do živých
radiových country pořadů u rozhlasové stanice
WTB v Charlotte, už jako kapela Mainers´ Mountaineers, sponzorovaná texaskou firmou Crazy
Water Crystals, vyrábějící minerálky. Tehdy také
oba opustili továrnu a stali se profesionálními
muzikanty. V roce 1936 se oba bratři rozdělili,
J.E. chtěl zůstat u Crazy Water Crystals, zatímco Wade se rozhodl odejít a svůj nový projekt
pojmenoval Wade Mainer & Sons of the Mountaineers.
V roce 1935 potkal dívku jménem Julia Mae
Brown z Mocksville, která dojednávala vystou-
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pení Mainerovy kapely jako překvapení na večírek pro otce a vzali se v roce 1937.
V kapele hráli na konci třicátých let Zeke
Morris, Steve Leford a Clyde Moody, Wadea
bylo slyšet na deseti rozhlasových stanicích od
Danville po New Orleans a před druhou světovou válkou nahrál pro gramofonovou firmu
RCA Bluebird více než sto skladeb včetně Little
Maggie, Little Birdie, Maple on the Hill, Old Reuben,
Wild Bill Jones, John Henry, Down in the Willow
Garden, On a Cold Winter´s Night nebo Riding on
that Train 45. Poslední čtyři věci vybral John Lomax na zásadní album firmy RCA z roku 1941,
Smoky Mountain Ballads. To představilo hudbu
muzikantů jako Wade Mainer, Uncle Dave Macon, Monroe Brothers, Dixon Brothers a Carter
Family milovníkům lidové hudby na Severu. Wadeovy nahrávky se dobře prodávaly i na Jihu,
vpravily jeho písničky do repertoáru bluegrassové éry a samotné a bez pomoci udržely v povědomí unikátní souzvuk houslí a banja, dokud
Bill Monroe nenajal v roce 1942 Stringbeana
a v roce 1945 pak Earla Scruggse.
Wade nebyl sice odveden, ale válečná léta
přerušila jeho kariéru. Pokračoval v práci v rozhlase a ve vystoupeních, pokud mohl, a farmařil, aby zajistil rozrůstající se rodinu. Johnův syn
Alan Lomax vzpomíná, že když v září 1944 připravoval pořad pro BBC určený americkým vojákům, The Old Chisholm Trail, účinkovali v něm
Wade, J.E., Red Rector, Woody Guthrie, Coon
Creek Girl a Burl Ives.
V roce 1953 byl Wade připraven vyměnit
hudbu za jistotu pravidelného zaměstnání a stálý plat. On a Julia znovu oživili svou náboženskou víru v době, kdy opustili Severní Karolínu
a usadili se ve městě Flint ve státě Michigan.
Wade začal na plný úvazek pracovat u Generals

Děti vyrostly a odešly, poslední v roce 1972
a oba se rozhodli, že se budou opět věnovat muzice. V roce 1987 Wade obdržel cenu National
Heritage Award, nejvyšší ocenění pro tradiční lidové umělce. Když v plné síle slavil v roce 2007
sté narozeniny, napadlo ho, že by rád viděl svůj
životní příběh na papíře. Požádal mě o pomoc
a výsledkem spolupráce byla kniha Banjo On the
Mountain (University of Mississippi 2010), jejíž
vydání Wadea potěšilo a podepisoval výtisky
přátelům a fandům.
Wade vzpomínal na mnoho stránek svého
dlouhého života s radostí, s odstupem času

bral i ty smutné s nadhledem. Byl skromný muž
prostoupený hlubokou a trvalou křesťanskou vírou. Jeho zdravý smysl pro humor mu umožnil
pochopit jeho úlohu v historii americké hudby,
třebaže se nikdy nesnažil dostat se do popředí.
Nepotřeboval to, téměř všechny z jeho nahrávek
za více než 75 let jsou vydávány znovu a to mluví
za všechno. Každý historie trochu znalý picker
si uvědomuje, že jeho hra připravila půdu pro
nástup bluegrassu a každý milovník jeho hudby
ví, jak dobře obstála ve zkoušce času.

Wade Mainer

Motors, kde zůstal až do odchodu na odpočinek
v roce 1972. Když nepracoval, jeho život se točil
okolo církevního společenství a rodiny. Na hudbu nezbývalo příliš času a, jak se Wade vyjádřil,
na banjo pod postelí padal prach.

Na Wadea vzpomíná jeho žena Julie, dcera
Polly, synové Frank, Kelly a Randall, dvě vnoučata a tři skvělá pravnoučata. Jeho další syn, Leon
Mainer zemřel v roce 1980.
Dick Spottswood
Bluegrass Unlimited, listopad 2011
přeložil Pavel Brandejs

Wade Mainer a jeho žena Julia
© www.mlive.com (2006)
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Servis

Servis
•

Lednové číslo Bluegrass Europe přináší rozhovor s britskou skupinou Toy Hearts, novinky
z celé Evropy, rozsáhlou zprávu o podzimním festivalu World of Bluegrass v Nashvillu, který
pořádá IBMA, komentář k zajímavému příspěvku Chrise Pandolfiho (Infamous Stringdusters)
o přístupu k moderním BG kapelám, rozhovor s Petem Wernickem a jeho článek o vlivu Earla
Scruggse na bluegrass a spoustu dalších věcí. (www.ebma.org).

•

7. Zimní BG dílna Petr Brandejse proběhne v Novém Jičíně 16.–18.3.2012. Večer zahrají v Beskydském divadle Poutníci a East West. Třídy Petra Brandejse a Ondry Kozáka jsou už vyprodané,
ale jinak zbývá ještě několik míst. Info: brandejs.banjo@gmail.com, tel.: 777 122 569.

•

Bluegrass Summit je setkání lidí, kteří se snaží rozvíjet evropský bluegrass. Letos nese podtitul Picking for Future (Pikování pro budoucnost) a uskuteční se 2.–4.3. v německém Bühlu.
Přihlášky a podrobnosti najdete na www.ebma.org.

 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
Noam Pikelny – Beat The Devil and Carry A Rail
Lorraine Jordan & Carolina Road – Back To My Roots
Crowe Brothers – Bridging The Gap
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ALBUM

HANDL

17.02.2012 Koncert sk.Album – Lázně Bělohrad,
lázeňský sál
10.03.2012 Country bál – Liberec, restaurace
u Košků
17.03.2012 St. Patricks Day – Lindenhalle Ehingen, Německo
26.05.2012 International Country Music Festival –
Stocksporthalle, Bad Ischl, Rakousko
09.06.2012 Country festival – Hospoda U Lípy,
Velichov u K. Varů
15.06.2012 Banjo Jamboree – Letní kino Čáslav

16.04.2012 Praze ve Vodárně Grassroad + Handl

BG Cwrkot
02.03.2012
03.03.2012
30.03.2012
31.03.2012
02.06.2012
16.06.2012
23.06.2012

Vohringen – Německo
Buehl – Německo
Č. Budějovice – kabaret U Váňů
Plzeň – koncert s Vojtou Zíchou
Nové Zámky (Slovensko) – festival
Banjo Jamboree Čáslav
Thun – Švýcarsko

BRZDAŘI
20.02.2012 Koncert, Praha, restaurace U vodárny
26.03.2012 Koncert, Praha, restaurace U vodárny
21.04.2012 Koncert, Hostinec U Kocánků, Hradištko u Sadské
23.04.2012 Koncert, Praha, restaurace U vodárny
02.06.2012 Kolínský ostrov, Kolín, Kmochův
ostrov
30.06.2012 Bluegrass fest, Záhornice
18.08.2012 Kutnohorská kocábka Kutná Hora
25.08.2012 festival Brána, hostinec U Čapků,
Doubrava u Mnichova Hradiště
25.08.2012 Country Všemily, Všemily, Jetřichovice
01.09.2012 Bluegrass Marathon, Borovany

COUNTRY COCTAIL
2.3.2012

POUTNÍCI

Kalendář akcí

Kalendář akcí

03.02.2012 Brno Medlánky, KC Sýpka Country
bál
10.02.2012 Žežice,K Farma
11.02.2012 Klatovy Beňovy,Country saloon
Country bál
17.02.2012 Slavkov u Brna ,restaurace Gól
Country bál
18.02.2012 Brno,Biskupské gym. 20 let Cest.
kanceláře Kudrna
25.02.2012 Hodonín ,KD Country bál
08.03.2012 Mělník,Masarykův dům
09.03.2012 Hovorčovice,Klub Na okraji
17.03.2012 Nový Jičín,Beskydské divadlo koncert
pro žáky Bl.dílny
18.03.2012 Praha,Divadlo Rokoko Trampské
Rokoko
23.03.2012 Jevíčko,Kino
24.03.2012 Máslovice,Máslovické putování
24.03.2012 Žleby,Hospůdka U Kosů Country bál
04.04.2012 Nepomuk,Sál restaurace U zelené
lípy
05.04.2012 Habartov ,Kulturní dům
11.04.2012 Jihlava ,Kulturní dům společně se
skupinou Cop
12.04.2012 Brno Líšeň , Dělnický dům společný
koncert se skupinou Cop
13.04.2012 Vrbno pod Pradědem ,Sál SKAV
společný koncert se skupinou Cop
18.04.2012 Hronov ,Jiráskovo divadlo
19.04.2012 Kolín ,Městské divadlo Studiová
scéna spolu se skupinou Wyrton
20.04.2012 Dobřichovice,Sál Dr. Fürsta
30.04.2012 Pozlovice,Hotel Ogar

BG večer ve Florianu v Jílovém.
Hlavní host Blanket
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Uzávěrka BG listů č. 2/12
je 30.04.2012. 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.

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

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 příspěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.

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

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 můžete vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

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

Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.
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