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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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Kandidatury do předsednictva BaČr

Kandidatury do předsednictva BaČr
Petr Brandejs

Milí členové, už tradičně se ucházím o místo v předsednictvu BAČR. Za uplynulá léta se nám lecos 
podařilo, což by se slušelo připomenout. 

Dobře fungující festival Banjo Jamboree, vycházející Bluegrassové listy, weby BAČR a Banjo Jam-
boree. Za největší úspěch považuji, že se se nám podařilo sehnat dost dobrovolníků, bez kterých by 
zejména Banjo Jamboree, ale ani nic jiného nebylo myslitelné. Patří jim náš dík: Tomáš Ludvíček coby 
webmaster, Míra Jiřiště coby grafik BL, Lilka a Pavel Brandejs jako hlavní přispivatelé BL. Petr Gärtner 
každého čtvrt roku nacpe BL do obálek a pošle vám je, Petra Seifertová sleduje členství, já zadávám 
platby bance, žádám o granty a zajišťuji kontakt se zahraničím, všichni se snažíme uskutečňovat před-
kola BJ. Zejména díky Honzovi Hejčlovi se nám daří festival BJ ufinancovat (a vůbec na místě zorgani-
zovat), i když za námi nestojí např. město, které by si mohlo, narozdíl od nás, dovolit ztrátu. Seznam 
dobrovolníků působících přímo o víkendu na festivalu by byl příliš dlouhý, ale i jim patří náš velký dík.

Co dál? Mým hlavním cílem je udržet to celé v chodu a další činnost vyvíjet pouze podaří-li se na ni 
sehnat lidi. Většinou to funguje dobře, když dobrovolníci přijdou sami se svým „zlepšením“ a následně 
se o ně sami s pomocí nás i ostatních postarají. Doufám, že se tak stane a přijdou noví a mladí členové 
s novými nápady.
 Petr Brandejs

Petr Gärtner
Stejně jako při minulých volbách jsem se rozhodl kandidovat do Předsednictva Bluegrassové aso-

ciace a i nadále pomáhat při šíření bluegrassu a dobrého jména BAČR. Pomáhat při přípravě a chodu 
nejstaršího evropského festivalu Banjo jamboree a podpořit současné předsednictvo které dělá pro 
členskou základnu opravdu maximum ze svého volného času. Jmenuji se Petr Gärtner a jsem sou-
časným členem předsednictva.
 Petr Gärtner

Jan Hejčl
Již před šesti roky jsem začal pomáhat členům předsednictva Bluegrassové asociace při organizaci 

festivalu „Banjo Jamboree“ v Čáslavi. S ohledem na budoucnost festivalu, můj zájem o bluegrassovou 
muziku (banjo jsem si koupil od Marka Čermáka již v roce 1971) a využití krásného prostředí čáslavského 
letního kina, jsem se jako čáslavský obyvatel rozhodl, pomáhat nadále rozvoji, organizaci a konkrét-
nímu zabezpečení tohoto jedinečného festivalu. Za uplynulé roky se mi podařilo zapojit do pořádání 
festivalu pracovníky radnice a přesvědčit mnohé podnikatelské subjekty na Kutnohorsku k vložení jejich 
finančních prostředků do pořádání festivalu. Jelikož pořádání festivalu Banjo Jamboree je vedle rozvoje 
bluegrassu v Čechách jednou z hlavních rolí asociace, chci se na činnosti předsednictva podílet cestou 
zvyšování kvality vystupujících a prostředí festivalu v Čáslavi a zajištění dostatečných finančních prostřed-
ků pro jeho organizaci. Pro letošní rok se mi podařilo zajistit záštitu Americké ambasády nad festivalem. 
Proto ve skrytu duše doufám, že letošní ročník svou kvalitní účastí muzikantů a i diváků, napomůže při 
přípravě následného výročního 40. ročníku festivalu v roce 2012 s vynikající účastí a mnoha novinkami.

Přeji bluegrassu v Čechách vše nejlepší do dalších let, a ať je festival Banjo Jamboree nejen nejstarší, 
ale i nejlepší v celé Evropě.
 Jan Hejčl, Čáslav
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Předkolo Banjo Jamboree  
v Moravské Chrastové 9.4.2011

Kdybyste (jako já) hledali Moravskou Chras-
tovou, do navigace zadejte Brněnec. Je to obec 
cca 50 km na sever od Brna a v restauraci Lidový 
dům tam mají pěkný sálek, kam jsem po dvou 
hodinách jízdy z Nového Jičína dorazil. 

Hostinský byl velmi ochotný, trochu pode-
zřele vypadal starší pan zvukař s výbavou z roku 
1970. Protože jsme s Cwrkotem večer začínali 
i otevírali, zkusili jsme zvuk a byl to dost boj. Pro-
storák trochu nahoukával, dynamické mikrofony 
zase hráli dost ošklivě. My jsme nakonec zvoli-
li prostorák.

Po našem prvním setu nastoupila první sou-
těžící kapela – Taverna z Prostějova. Už jsem 
je dlouho neslyšel a byl jsem mile překvapen, 
že mají přinejmenším dva dobré zpěváky – Le-
oše Koudelku (md) a Mirka „Hadru“ Smičku 
(baskytara). Celá kapela nezapře inspiraci ka-
pelou New Grass Revival, i když přímo z jejich 
repertoáru hráli jen několik skladeb (instr. Coun-
ty Claire, Callin‘ Batton Rouge, One More Love 
Song). Celé vystoupení včetně tradičnějších věcí 
mj. třeba od Mountain Heart znělo kompakt-
ně „newgrassově“, což mě, velkého fanouš-
ka NGR, velmi potěšilo. Šestičlenný band měl 
bohužel problémy se zvukem na dynamické mi-
krofony, z naprosté většiny zaviněné zvukařem, 
a trochu asi i vzájemnou souhrou, přece jenom 
správně „namíchat“ šest nástrojů není snadné. 
Podali nicméně přesvědčivý výkon.

Po kratší přestávce nastoupili rovněž šesti-
člení Early Times a už jejich stejnokrojové bílé 
košile napovídaly, že půjde o něco tradičněj-
šího. Hráli na jeden mikrofon, takže byli tro-
chu míň slyšet, ale zase zněli o něco přiroze-
něji. Repertoár byl povětšinou velmi tradiční, 

výjimkou byla One More Night v aranžmá Druhé 
Trávy. Kapelu zřejmě táhne Libor Křeček (banjo, 
zpěv) s Helenou Nováčkovou (kytara, zpěv) při-
čemž Helena by měla (aspoň podle mě) zpívat 
sólově mnohem víc. Kromě pěkné Rose of San 
Antone velmi pobavila písničkou zpívanou v re-
tro stylu podle skupiny Nickel Creek, na kterou 
se dokonce zohyzdila ve stylu Lenky Plačkové 
známé od Ivana Mládka. Pěkné průvodní slo-
vo dobristy Petra Truksy dotvořilo celkově velmi 
sympatický dojem z vystoupení, na kterém by se 
sice dalo najít mnoho nedokonalostí, ale diváci 
ho nakonec ocenili více než dvojnásobným po-
čtem hlasů oproti Taverně.

Porota (Míša Hromčík, Marek Macák a já) 
to neměla lehké a jak jsme se obávali již před 
začátkem, kvůli nízkému počtu účastníků došlo 
k „plichtě“. Jak jsme ale domluvili předem, roz-
hodl hlas lidu, tedy publika, a v Čáslavi se tak 
uvidíme s Early Times.

Koncert jsme zakončili s Cwrkotem jed-
ním setem zahraným „na hubu“, protože spo-
lupráce se zvukařem už byla téměř nemožná. 
Následoval ještě session, kde bych uvítal trochu 
více hudebníků, než jen Cwrkot, ale řekl bych, 
že se večer vydařil, tak zbývá jenom doufat, že 
se příště přihlásí do předkola více kapel.

Petr Brandejs
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Chomutovské předkolo Banjo Jamboree

7. května se v Chomutově konalo soutěžní 
předkolo festivalu Banjo Jamboree. Oproti loň-
skému ročníku se soutěžní přehlídka nekonala 
v tradičním Country Saloonu u Bizona, neboť 
ten bohužel ukončil své provozování, nýbrž 
v prostorách bývalého Švermáku, dnes velký sál 
pizzerie Rigoletto na náměstí 1. máje. Celkem se 
dostavilo šest soutěžících kapel – Abalone (Pra-
ha), Jam Station (Plzeň), Od plotny skok (Litomě-
řice), Bruno Unit (Ostrava), Spare Parts (Liberec) 
a Red Leaf (Úštěk). Hodnocení kapel probíhalo 
stejným způsobem jako loni, tzn. rozhodova-
la čtyřčlenná porota tentokrát ve složení Milan 
Kimla, Lenka Veselá a Vlastimil Jiřiště, čtrtý hlas 
měli jako vždy diváci. Těch se sice nedostavilo 
příliš velké množství, i tak ovšem sál nepůsobil 
prázdným dojmem.

Po úvodním rozlosování pořadí se na podiu 
přichystala kapela Spare Parts, následovala 
Bruno Unit, poté dámská kapela Od plotny 
skok a rázem bylo jasné, že rozhodování o po-
stupující kapele bude velmi těžké, neboť úroveň 
všech kapel byla vynikající. Každá z nich hrála 
poněkud jiný repertoir a tak rozhodoval spíše 
celkový dojem, či pocit z jednotlivých vystoupe-
ní. Ale o tom by koneckonců muzika měla asi 
být. Další vystupující trojicí byly kapely Jam sta-
tion, Red Leaf a nakonec Abalone. Po posled-
ně jmenovaném vystupujícím bylo celkem jasné, 

že vítěznou kapelou bude právě Abalone, kdo 
bude ovšem druhým postupujícím, neboť z cho-
mutovského předkola postupovaly dvě kapely, 
o tom rozhodlo až divácké hlasování. 

Kdo tedy nakonec postupuje do finále 
v Čáslavi? Tak tedy pražská kapela Abalone ve 
složení Jirka Bok(kytara, zpěv), Lukáš Mayer (ba-
njo, zpěv), Darek Houška (Dobro, zpěv), Pepa 
Plecitý (kontrabas, zpěv) a Michal Košík (man-
dolína) a druhým postupujícím je nakonec asi 
poprvé dámská kapela Od plotny skok ve slože-
ní Romana Soukupová (mandolína, zpěv), Jana 
Musílková (banjo, zpěv), Martina Hájková (hous-
le, zpěv), Šárka Minářová (kytara, zpěv) a Líba 
Kolářová (kontrabas).

 Vlastimil Jiřiště

tady bude foto Abalonu
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rozhovor s Michalem Hromčíkem
S Míšou Hromčíkem mě někdy na začát-

ku devadesátých let seznámil můj brácha, 
který tehdy studoval v Brně a s Michalem 
hrával. Věděl jsem o jeho muzikantských 
zkušenostech i hudebním přehledu a jsem 
rád, že přijal nabídku na rozhovor. Přeji 
vám příjemné počtení. 

Na začátek dovol obligátní otázku. Jak 
ses, Míšo, vlastně k bluegrassové muzice 
dostal a kdy?

Už na základní škole mi učarovalo banjo, 
které jsem viděl v několika kapelách na malé 
přehlídce kapel v Bojkovicích. Napřed jsem ex-
perimentoval s přeladěnou kytarou a snažil se 
vyloudit melodii z DUELING BANJO od Zelenáčů 
nebo úvod Mirka Řihoška k písni od Plavců. Pak 
jsem za veškeré úspory na inzerát koupil Scrugg-
sovu školu a k 16. narozeninám jsem dostal sku-
tečnou pětistrunnou Marmu. Nějaký čas jsem se 
banjem zabýval sám, neznal jsem nikoho stejně 
postiženého. Kromě nahrávek ze Supraphonské 
edice Dvorana Slávy, kde tehdy byla jedna strana 
LP s Flattem a Scruggsem, jsem to dobou obje-
vil v rádiu půlhodinový pořad na Hlasu Ameriky, 
kde každý týden hráli country a bluegrass. Zněl-
kou pořadu byla úžasná banjová instrumentálka, 
Cripple Creek (Ralph Stanley – jak jsem později 
zjistil). A první živé seznámení s BG bylo asi ve 
chvíli, když jsem inspirovaný článkem v Mladém 
Světě poprvé přijel do Kopidlna a zjistil, že je nás 
takových víc. Byl jsem v sedmém nebi, když jsem 
tam viděl poprvé Krištůfky, jak zkušeně mrskali 
moje (tehdy) oblíbené Jim & Jesse, nebo Tomá-
še Slavíčka, který už byl technicky v úplně jiné 
lize, Jardu Žantu s Rádiby a jiné pro mě naprosté 
bomby – rozeseté po celém hřišti. Zpětně mě 
někdy trochu zamrzí, že jsem Banjo Jamboree 
nenašel dřív a neviděl nikdy na vlastní oči takové 
legendy, jako V modrém stínu nebo Piknik. 

Vidím, že jsi hrával i na banjo, vezmeš 
ho ještě někdy do ruky?

Doma banjo nemám, to moje poslední (Kre-
uzer) měl pak Jarek Dvořák (Log). Teď když se 
jednou za pár let nechám hecnout a brnknu si 
na vypůjčené, něco málo z těch klasických scru-
ggsovek ještě dám. Reflexy v pravé ruce samo-
zřejmě odpovídají tomu, že na banjo necvičím.

Ta Scruggsova škola byla v originále, 
nebo to byl překlad, který u nás také obí-
hal? Ptám se, protože mě zajímá, jak ses 
v případě originálu popral s angličtinou?

Byla to ta přeložená verze, už ji nemám, 
poslal jsem ji před lety na zapůjčení jednomu 
mladému nadějnému banjistovi v Moskvě a ně-
jak se mi nevrátila. Mimochodem s angličtinou 
mi moc pomohlo to rádio. Jak jsem poslouchal 
každý týden muziku na Hlasu Ameriky, hrozně 
mi vadilo, že nerozumím a hlavně že jsem tím 
pádem nemohl zjistit, kdo to hraje. To byla pro 
mě fakt silná motivace zabrat na gymplu v ang-
ličtině a od třetího ročníku jsem si překládal další 
školy, které se ke mně dostaly ofocené v originá-
le. Dost pomohla i možnost vypůjčit si v okresní 
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knihovně gramofonové desky, ve kterých někdy 
byly anglické texty. 

Můžeš vzpomenout na své úplné mu-
zikantské začátky? Tvůj první nástroj byla 
kytara? 

Úplné začátky asi byly už v mateřské školce, 
a to zpívat sólo maminkám na oslavě MDŽ. Rok 
houslí v hudebce ani nepočítám, takže prvním ná-
strojem byl klarinet, se kterým jsem vystupoval na 
mejdanech našeho skautského oddílu. Ale až s ky-
tarou na začátku puberty mě to začalo opravdu 
bavit: ryvolovky, Plavci, Zelenáči, KTO, Mustangové. 

Zkus připomenout kapely, ve kterých jsi 
působil.

Kolik máme k dispozici stran? Né – vážně, rád 
vzpomenu na každou – vždycky to člověku dalo 
něco hudebně i lidsky, ale to by vyšlo na knihu. Tak 
bych „vypichol“ jen pár stěžejních a omlouvám se 
všem, na které myslím, ale tady je nezmiňuju. Prv-
ní kapela, která se objevila na národní Portě v Plzni 
(jeden splněný sen) se jmenovala Uvidíme. Ve kme-
nové sestavě kromě mojí maličkosti Luboš Malina 
s banjem, Frigo Zapletal s mandolínou a občas Pan-
gejt Braun s basou. Skvělá škola – musel jsem pře-
jít na kytaru, zpívat tenory a mohl vstřebávat řadu 
nových podnětů. Později paralelně jeden vokální 
kvartet a jedno instrumentální trio. Trio se jmeno-
valo PUK – dva lepší kytaristi tam byli Mirek Hulán 
a Pavel Malina. Z této sestavy existuje CD „Hulán – 
Hromčík – Malina: Guitar Session“, i když nahrané 
o řadu let později. A kvartet UCHO – většinou zpí-
vající acappella – díky kterému jsme zažili zpívání 
pro cca třiceti tisícové publikum v Plzni – Lochotí-
ně a získali dvě nejcennější trofeje z tehdejší Porty. 
Z nahrávání desky pro Panton sešlo díky autoneho-
dě jednoho z členů, který se vrátil z nemocnice až 
za rok. I tak pro amatéra úžasné zážitky – dvakrát 
jsme zpívali v Lucerně, jednou tam za zraněného 
Kosťu alternovali Luboš Malina nebo Robert Křes-

ťan. A kuriózně jsme s Uchem získali ocenění i na 
jazzovém festivalu – pořadatelům jsme namluvili, 
že gospel je jedním ze zdrojů jazzu a co bylo na 
nakonec podstatné – publiku se to líbilo! Parádní 
bylo zahrát si na podiu třeba s Jackem Tottlem nebo 
s Radimem Zenklem, stejně tak s Tavernou, Rowdy 
Rascals, Vědrem, Uhlákem, Tyrkysem nebo zazpívat 
se kvartetem Voco. Nakonec asi nejdelší je půso-
bení s aktuálním New River Trainem a nedávno 
k tomu přibyl nadějný vokální kvartet Megafon, 
kde zpívají moji synové Adam a Filip a ještě jeden 
velmi talentovaný zpěvák Peťa Ševčík. Megafon 
asi nevešel ještě ve známost, dá se najít na www.
myspace.com/megafon4. Jeden z těch obličejů by 
mohlo dost lidí znát z televize. 

No to je tedy přehlídka osobností. Které 
kapely a muzikanti Tě nejvíc ovlivnili?

Myslíš ty konzervované z nahrávek nebo ty 
živé? Z té první skupiny záleží na období, co jsem 
nejvíc baštil: Scruggs, Trischka, Mark O’Connor, 
Tonda Rice. Kapely: Zelenáči, Beatles, Simon & 
Garfunkel, Newgrass Revival, Quicksilver, Na-
shville BG Band. Zpěv: Freddy Mercury, Sam 
Bush, John Cowan, Ricky Skaggs, Pat Enright, 
Kraussovka a dlouhá řada dalších. Z jiných luhů 
a hájů – Puhdys, Deep Purple, Queen, Status 
Quo, Eagles, Giant. No a z těch živých, přítom-
ných osobně: Luboš Malina – první profesionální 
muzikant, se kterým jsem měl to štěstí nějaký 
čas hrát. Potom určitě Mirek Hulán, Zdeněk Fi-
šer, Bush & Cowan (absolvoval jsem s nimi celé 
české turné jako organizační asistent), Petr Kůs 
& Blanket. Za každým jménem příběh a konkrét-
ní věci, za které jim děkuju.

Dnes Tě známe především ze skupiny New 
River Train. Jak dlouho v kapele působíš?

Taras nás kooptoval spolu s Tomášem Kubí-
nem tuším tak před šesti lety na uvolněná místa 
odcházejících původních funkcionářů.   
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V kapele se tebou na basu hraje i Tvůj 
syn Filip, jaké to je, hrát s potomkem v jed-
nom bandu?

Velmi uspokojující. Byla to od Tarase v té 
době odvaha Filipa oslovit, ale Filip vlastně nebyl 
úplný začátečník. Už předtím si nahrával baso-
vé linky na klávesách do svých oblíbených písní. 
A navíc měl odehranou s basovkou jednu skvě-
lou dovolenou u Jadranu, kde jsme byli společně 
s Jardou Žantou (ex-Modrotisk, Handl) a každý 
večer jsme několik hodin jamovali. Filip je samo-
zřejmě jiný typ basisty než Tomáš Kubín, hraje 
to jinak, ale taky dobře. Hodně obohatil kapelu 
svým zpěvem – jako sólový zpěvák, tak i ve voká-
lech, zejména basových. Díky tomu můžeme víc 
uplatnit čtyřhlas. Jinak hudební názor má Filip 
svůj, umíme se i zdravě pohádat. A jak už jsem 
řekl, v jiné sestavě (Megafon) se mnou zpívají 
oba synové a mám z toho radost.

 Vzhledem k tomu, že mám dvě děti, 
které se snažím aspoň trochu vést k muzi-
ce, vím, že to občas dost skřípe. Jak se Tobě 
dařilo povzbuzovat u synů hudební sklony? 

Musím říct, že kromě průběžného osobního 
příkladu mého má velkou zásluhu manželka, kte-
rá si s klukama hodně zpívala, když byli malí. Jinak 
sám volím metodu spíš tahovou než tlakovou – 
dát jim možnosti a výběr (nahrávky, přehrávače) 
a pak jakýkoliv aktivní zájem podpořit – koncerty, 
nástroje atd. Základy kluci dostali v dětské škole 
Yamaha na flétnu a klávesy. Na tom základě pak 
už kytara, basa, bicí atd. šly snadněji. Zvlášť když 
našli muziku, která je vnitřně zajímala, a dosta-
li chuť si zahrát sami. Vybavím si třeba, jak Filip 
ještě na základce přišel domů: Tato – nalaď mi 
mandolínu, zítra budem ve škole zpívat koledy. 
Základní akordy už uměl. No a co se týče zpěvu, 
koledy kluci doma zpívali čtyřhlasně od školky. 
Mamka s prvním hlasem, kluci se rozdělili na dru-
hý a třetí a na mě vyšel bas.

New River Train hodně často vyboču-
je z bluegrassové řeky, ke swingu i jiným 
žánrům. Jakou muziku rád posloucháš?

To by chtělo rozdělit na několik kategorií. A) 
Spoustu country a bluegrassu, starší věci, ke kte-
rým se rád vracím – někdy celá alba, někdy svoje 
speciální výběry v mp3, a věci nové – ty nejlepší 
z nich. Naštěstí je dost webových zdrojů, tak to 
neleze tolik do peněz. B) bigbít – od střední školy 
jsem rock hodně poslouchal od spolužáků a pak 
už sám, moc mě baví si bigboš občas zahrát. C) vo-
kální muziku – acappella – pro tříbení vkusu a pro 
případné vlastní použití těch nejlepších kousků. D) 
pop-rock co přinesou a poslouchají moji synové – 
naštěstí mají dobrý vkus, rozšiřujou mi obzory. E) 
novou muziku z různých žánrů – vzniká tolik za-
jímavých věcí. F) Občas hledám i věci starší, které 
se mi vyhnuly v předchozím „vzdělání“, a chci si 
o nich doplnit přehled. A z toho něco taky skončí 
v hromádce „oblíbené“. Ten seznam by byl hodně 
dlouhý. Mám oblíbená jména v jazzu, soulu, meta-
lu, klasice, cimbálovce, latinsko-americké muzice. 
Včetně některých velmi vkusných kombinací více 
stylů – nakonec jedním z úspěšných vzorů kom-
binace stylů je otec modré trávy W.S.Monroe (ke 
konci svého života pro zvláštní způsob zpěvu pře-
zdívaný Silly Billy). 

Sleduješ součastné dění na bluegrasso-
vé scéně v USA? A co Tě na ní v poslední 
době zaujalo?

Snažím se – díky internetu jsou teď výbor-
né možnosti vědět všechno začerstva. Nejvíc mě 
oslovují věci, které bluegrass udržují živý a svěží, 
včetně nových prvků a nápaditých kombinací. 
Zaujalo: Nová deska Sierry Hull má velmi dobrý 
zvuk, oprošťuje se od nápodoby Alison Krauss 
a začíná mít svůj vlastní, instrumentální stránka 
je špičková. Punch Brothers – kromě dlouhých 
kompozic, které jsou už i na mě místy složité, se 
vždycky těším na jejich verze normálních písní, po-
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dané mistrovsky. Druhé CD skupiny Barry Scott & 
Second Wind, momentálně inzerované pod jmé-
nem Monroeville poté co Barrymu všichni členové 
odešli i s natočenou deskou. Muzika je převážně 
acappella gospel ve špičkovém provedení. Deadly 
Gentlemen – akustická muzika s banjem podaná 
jazykem hiphopové generace. Pro někoho půso-
bící silově až agresivně, ale tudy podle mě vede 
cesta ze skanzenu k vrstevníkům ve věku 20+, 
navíc muzikantsky pořád x-násobně bohatší než 
Eminem nebo 50cent. Výborné BG desky count-
ryových zpěváků – Dirks Bentley, Joe Diffie a zvlášť 
rockový zpěvák Tommy Shaw s BG deskou „The 
Great Divide“ – tu můžu slyšet i několikrát za se-
bou. Velmi vkusná je deska „Dailey & Vincent sing 
Statler Brothers“. Zajímavý a stravitelný šmak má 
kombinace bluegrassu a dixielandu – nová společ-
ná deska Del McCoury Band & Preservation Hall 
Jazz Band. Zábavné a přitom muzikantsky poctivé 
jsou BG úpravy popových kousků v podání The 
Cleverlys – s tím dobře kontrastuje jejich tradiční 
vizáž – doporučuju jejich videa na youtube. To je 
pár věcí co si tak v rychlosti vybavím.

Z téhle i předchozích odpovědí je vidět, že 
máš raději modernější styly bluegrassu, pří-
padně nejrůznější jeho fúze. Posloucháš ně-
kdy i tu tradiční odnož, staré nahrávky Flatta, 
Monroea, Stanley Brothers, Dona Rena a dal-
ších? Případně kapely, které hrají totéž i dnes, 
třeba David Peterson & 1946 či David Davis 
& The Warrior River Boys nebo Karl Shiflett? 

Dost té starší muziky je pro mě teď nedo-
stupné, protože je mám na audio-kazetách 
a tape-deck je porouchaný. Ale mám oblíbené 
trvalky – třeba staré rozhlasové show Stanley Bro-
thers. Moc se mi líbila nahrávka koncertu Flatta 
a Sruggse v Houstonu – nějaký neoficiální zá-
znam, ale v dobré kvalitě. To je stejně skvělá mu-
zika jako jejich živá deska z Carnegie Hall, zvlášť 
dobro a banjo mě tam nadchly – neuvěřitelné 
nápady z nich jenom tryskaly – i v doprovodech. 

Rád bych znovu získal album z koncertu Jim & 
Jesse v Japonsku. Obsahuje jejich nejlepší písně, 
navíc poprvé jsem tam slyšel, jak někdo v klasice 
hraje melodické banjo a funguje to ohromně – 
tam s nimi hrál Garland Shuping. Moje oblíbená 
novější klasika je Jim Mills nebo před tím Lost & 
Found – jejich dřívější desky, kde je na banjo Gene 
Parker. To mám naštěstí na LP nebo v mp3 tak si 
to můžu pustit kdykoliv. Jak vidíš, jsem pořád dost 
zatížený na ty banja. Nové kapely, co je zmiňuješ, 
neznám. Dík za tip, podívám se po nich. Rád po-
slechnu z tradičního BG to, co pro mě pořád má 
jisté kouzlo, ale hrát bych to jako hlavní zaměření 
asi dobře nemohl. Neprožil jsem padesátá léta, 
dost z tehdejší BG muziky je pro mě už trochu 
cítit naftalínem a nedává mi smysl stylizovat se 
do starých pánů z tehdejší doby. V sobě mám spíš 
muziku z pozdějších dekád. Ale kdo i tu tradičněj-
ší podobu dnes cítí a podává svěžím způsobem, 
stojí za poslech. A ty starší písničky mají někdy 
výborné melodie, poetické nebo jinak zábavné 
texty a další hodnoty schopné oslovit i dnes. 

Udržuješ si i přehled o českém, případ-
ně československém bluegrassovém dění 
a máš zde nějaké oblíbence?

Rád se podívám na některé festivaly v prů-
běhu roku zjistit, co nového kdo dělá a kdo nový 
se objevil. Oblíbenci se průběžně mění. Občas 
mě překvapí, když zaslechnu v českém rádiu 
něco, co neznám – výborně zahrané i zazpívané, 
včetně českého textu – a na konci pořadu se ne-
dozvím, kdo to byl. To se pak na festivaly těším 
ještě víc v naději, že jsou dobré kapely, které stojí 
za to najít a poslouchat. Teď jsem zvědavý, co se 
zvedne z popela po Křenech.

Hrával jsi v duu s Mirkem Hulánem, ještě 
spolu spolupracujete a lze vás někde i slyšet? 

Hráli jsme cca před rokem živě v Českém 
rozhlase Olomouc, jinak moc ne. Snad je ještě 
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k mání CD „Guitar Session“, tam je možné sly-
šet opakovaně a v pohodlí domova. Kdyby jej 
někdo chtěl, nejlepší je kontaktovat Pavla Mali-
nu přes jeho webové stránky. 

Mimochodem, hrál jsi někdy profesio-
nálně nebo se o to pokoušel?

Několikrát jsem stál na křižovatce, z níž ved-
la i tato cesta, a z různých důvodů jsem do toho 
nakonec nešel. S trochou nadsázky se dá říct, že 
profi období bylo např. turné s Radimem, kdy 
jsem v té době neměl jinou práci nebo příjem 
než Radim Zenkl Trio. To byla profesionální zku-
šenost včetně specifického denního režimu, kdy 
typický pracovní den začíná obědem, přesunem 
do místa hraní a zvukovou zkouškou. A končí 
ráno po celonoční after-party. 

Na jaký nástroj hraješ?

Na akustickou kytaru Furch s výřezem model 
F23CR (speciál na zakázku) a příležitostně rád 
i na elektrickou Squier Stratocaster z řady DeLu-
xe s humbuckerem u kobylky.

Hodně ses vždycky věnoval zpěvu a ze-
jména vícehlasým vokálům. Máš nějaká 
doporučení pro kapely, které se o vícehlasy 
pokoušejí? 

To je spíš na několik hodin nebo dnů na dílně 
včetně praktických ukázek než na stručné shr-
nutí v pár větách. Velmi užitečné je poslouchat 
a analyzovat jiné kapely – co se mi v jejich zpěvu 
líbí a proč, co zní skvěle a proč. Před zkoušením 
vlastního zpěvu/vícehlasu je důležité cvičit mo-
zek – naučit se slyšet detaily ve frázování, v neob-
vyklých souzvucích. Někdo v kapele by si měl dát 
tu práci se naučit slyšet a zapisovat vokály, pak 
bude líp umět to s ostatními hlasy nacvičit, pokud 
už někdo v tom rovnou není vzdělaný. A pak je 
celá řada prvků, které dělají zpěv krásným, a ty 

ve vícehlasu platí stejně. Neocenitelný je trénink 
s metronomem v pomalejších tempech s jen na-
značenou harmonií nebo bez ní, pak teprve v cí-
lovém tempu, pak s nástroji. A pak nahrávat si ka-
ždý pokrok ve zkoušení, kontrolovat a opravovat 
až do stavu, kdy je to ONO. 

Když cvičíte vícehlasy s NRT, jak postu-
pujete? Děláte je podle sluchu nebo si je 
píšete do not?

Některé vokály jsou „taková zřejmost“, že 
nepotřebují zapisovat. Jindy je lepší pracovat se 
zápisem a neztrácet čas hledáním pokus/omyl, 
zvlášť když chceme vystihnout specifické, už 
(někým jiným) skvěle vymyšlené vedení hlasů. 
Používáme obě metody podle potřeby.

Pokud si dobře vzpomínám, psával jsi 
pěkné české texty, píšeš ještě?

Povzbuzen několika kladnými ohlasy se 
k tomu znova vracím, teď přes zimu jsem několik 
nových napsal pro Megafon. Možná něco použi-
jeme i v NRT. Trochu si jen dělám starosti, že větši-
na z těch, co se dostaly na veřejnost, jsou ve stylu 
crazy/comedy/naivní a lidi si mě zaškatulkovali jen 
k tomuto stylu. Pustím do oběhu i pár seriozních, 
abych to napravil. Btw. první mou píseň, kde jsem 
spáchal text i muziku, převzal kdysi Modrotisk 
a původní poselství vylepšili – namísto hlavního 
refrénového sloganu „budeš mě mít ráda i zít-
ra?“ zpívali „budeš mě mýt záda i zítra?“

Když píšeš, je pro Tebe důležitější dobře 
slova nafrázovat nebo obsah? Ptám se pro-
to, že mi připadá skoro jako zázrak, když se 
podaří obojí najednou. Pokud jde o obsah, 
snažíš se nějak udržet původní téma a ná-
ladu skladby? 

C je správně. Popravdě v naprosté většině 
píšu tak, že mě osloví původní text a snažím se 
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jej převést do češtiny. Včetně vtipu nebo nálady 
a zachovaného frázování – někdy se ten zázrak 
podaří, dost jich taky odložím, protože autocen-
zura je přísná. Pro mě ta píseň je jeden celek – text 
v souladu s hudební podobou. Jdou mi proti srs-
ti případy, kdy např. původně závažnou píseň od 
Abby o rozchodu a složitých mezilidských vztazích 
zpívá Špinarka jako letní agitku cestovní kanceláře 
(Knowing Me Knowing You / Slunečné pobřeží).

A jak se v té souvislosti díváš na nikdy 
nekončící spor všech řešičů, totiž zda zpívat 
bluegrass česky či anglicky?

Řešit není co: určující je publikum. Naše nej-
známější kapely to moc dobře vědí, jinak by neby-
ly tak populární. Koho publikum nezajímá a chce 
si hrát jen pro sebe, ten to může ignorovat. Ame-
rickou (nejenom BG) kapelu ani nenapadne, aby 
americkému publiku zpívala standardně nějakým 
cizím jazykem. Speciální kapitolou jsou Češi, co 
píšou anglické texty. Nečekám, že by Zbyněk, Ivo 
nebo Milan (Bureš, Drbohlav, Leppelt in memo-
riam) nebo další jim podobní píšící v české pop-
-music souhlasili, ale takové texty jsou v naprosté 
většině buď splácané z klišé a frází, nebo jsou pro 
rodilé anglické/US ucho plné podivných a taky ne-
chtěně komických míst, ať už si to autoři přiznají 
nebo ne. Český autor/textař těžko může zvládat 
angličtinu do té míry, že by měl stoprocentní kon-
trolu přes všechny významové nuance. A to ještě 
nemluvím o tom, že naší výslovností z anglické-
ho zpěvu kromě nepatrných výjimek děláme pro 
anglické ucho hotovou grotesku. Oni to poznají! 

Přece jen je ale fakt, že některé z těch 
písniček hrají i zámořské kapely, jednu 
Zbyňkovu nahrál dokonce Quicksilver, což 
považuji za velký úspěch. 

Zbyňkovi to přejme a záviďme, ale pokud to 
není slátanina frází, tak je to výjimka potvrzující pra-
vidlo. Zajímalo by mě, zda by tu píseň byl Zbyněk 

ochotný s úplně stejným obsahem zpívat i v češtině 
českému publiku. Pak by teprve měl plnou kontrolu 
nad tím, jak to na lidi působí a jaký je ohlas. 

Dalším oblíbeným tématem je, zda zámoř-
ské vzory kopírovat či ne. Co si o tom myslíš? 

Kopírovat ANO – ve fázi učení, a to i z jiných 
nástrojů a žánrů! A jít do toho důsledně – včet-
ně frázování/rytmické přesnosti, výrazu atd. Líbí 
se mi myšlenka, že hudba je určitý jazyk a ka-
ždý se od ostatních může naučit základní prv-
ky – slova, fráze. A pak je na něm, jestli chce 
se znalostí a zásobou řady prvků mluvit už za 
sebe a předávat svoje myšlenky, nebo jen citovat 
myšlenky někoho jiného. Projevem zkušeného 
muzikanta je i tvořivost. Naše hudební vzory ne-
hrajou svoje party pokaždé stejně – to by bylo 
jako snažit se vypadat pořád přesně stejně jako 
na staré fotografii. Proč by to tvořivý muzikant 
dělal? Vkusně občas zacitovat má něco do sebe, 
hovořit za sebe a tvořit vlastní projev má zase 
jinou hodnotu. Mě občas mrzí, když muzikant 
nebo kapela okopíruje slova, akordy, tempo, 
tony v sólech, ale vytratí při tom něco z těch 
prvků, které originálu dávaly šťávu, většinou jde 
o frázování a pevný doprovod, kvalitu zpěvu, 
práci s melodií, s dynamikou, výraz odpovídající 
obsahu textu. Naopak kdo rozpozná tyto věci 
a umí s nimi pracovat, může klidně vyměnit jed-
notlivé tony/akordy nebo improvizovat a bude 
to špica. Zřejmě je to dáno tím, jak a co všechno 
dokážeme slyšet/rozeznat a následně naučit se 
a použít. A v tom jsme disponovaní každý jinak. 

Když už jsme u kopírování, můžeš mi 
říct, co podle Tebe dělá bluegrassový zpěv 
bluegrassovým? Je to častá otázka na díl-
nách a vím, že i když zkopíruješ vokál do 
posledního tónu, stejně to často není ono. 
Na některých nahrávkách, zejména první 
generace bluegrassmanů, jsou vokály často 
vedené třeba v oktávách, proti všem zása-
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dám a přesto to zní fantasticky. Tak jak na 
to, aby to bylo to pravé, ořechové? 

Existují prvky takzvaně stylotvorné (častější kvar-
ty a kvinty ve dvojhlasech, úzká harmonie v trojhla-
se občas s křížením hlasů, vysoké sólo hlasy „high 
lonesome“ atd.), ale není to jen v nich. V samot-
ném BG je řada stylů zpěvu. Bluegrass je sice de 
facto umělý/vytvořený styl, ale značně vycházející 
z lidového materiálu (appalačské oblasti) a lidového 
projevu – minimálně v té první generaci. A platí to 
co v jiných přístupech k lidovému zpěvu – něco je 
promyšleně aranžované, něco je naopak spontánní 
od boku a když to zní dobře, zůstane to tak. Na 
tvou otázku odpovím šalamounsky – ořechové je 
když to zpěvák/zpěváci umí podat tak, že to zní 
velmi dobře. Co zní fantasticky například tobě, to 
by sis mohl zkusit rozebrat – které prvky se ti na 
tom tak líbí. Může to být síla a plnost hlasů, jejich 
barva a spojení barev u vícehlasu, horalské napětí 
a intenzita, bohatší frázování, rytmické vzorce (např. 
houslový shuffle), použití bluesových prvků – pen-
tatoniky, práce s tónem, specifická nálada. Jednou 
jsem na dílně pouštěl pět různých verzí písně Blue 
Night – od Monroa přes Nashville BG Band, Hot 
Rize, Loose Ties až po nějakou prvoligovou BG zpě-
vačku – a bylo úžasné porovnat, jak se lišily. Nejen 
tempem a rytmickým pojetím – to samo udělá hod-
ně. Přitom ze skupiny poslouchajících by na otázku 
„která verze je nejlepší a proč“ vždycky bylo několik 
odpovědí. Ani na otázku „která byla nejbluegrasso-
vější/ořechová“ bys nedostal jednotný názor. Je to 
hodně věc vkusu a ten je podmíněný dalšími vlivy 
včetně toho, jak se tvůj vkus vyvíjel – v jakém pořadí 
vjemů. Mě vždycky uvádělo v úžas, jak zajímavě ve 
zpěvu frázuje např. Sam Bush ve standardech jako 
Molly & Tenbrooks nebo Footprints in the Snow. 
Pro mě je tohle „ořechové“, pro někoho může být 
strejda Monroe. Ricky Skaggs nebo Kraussovka, Ty-
minski, Hot Rize – to jsou pro mě ve frázování ti 
„ořechoví“, ale vlastně to platí o všech z té první 
ligy. Zkus si porovnat z českých (nebo slovenských) 
kapel, kdo od výše jmenovaných něco zpívá, a jak 

moc z toho velmi chutného frázování se jim z toho 
vytratilo nebo zachovalo. Všichni nemáme stejnou 
schopnost různé rozdíly slyšet… Mimochodem: bo-
haté frázování je časté u zpívajících houslistů – umí 
se zpívanou melodií pracovat podobně jako s tou 
hranou na nástroj. Většina výše uvedených hraje na 
fiddle, včetně Tima O’Briena. 

Ještě jedna otázka s tím související. Máš 
rád jamy, které na bluegrassových akcích 
obvykle bývají? A myslíš, že jsou pro muzi-
kanty důležité?

Jamování je jedna z nejlepších věcí, kterou nám 
BG nabízí. Můžeš si sice sednout s úplně nezná-
mým člověkem a zahrát si s ním bez přípravy Ni-
agáru nebo Bednu od whisky, ale mimo republiku 
se kouzlo ztrácí. Díky BG si můžeš klidně zahrát 
Dark Hollow s Finem, Maďarem nebo Alžířanem, 
i přes jazykovou bariéru. Nakonec ty to jistě znáš 
sám díky mezinárodním festivalům jako je EWOB. 
Jazz má taky svoje standardy, ale je menší šance se 
zapojit, ten žánr stojí na vyšší složitosti, sofistikova-
nosti. BG je přístupnější – už když umíš aspoň dva, 
tři akordy a udržíš dobrý rytmus, můžeš si zahrát 
oblíbenou píseň s kýmkoliv – amatérem i profíkem. 
Když umíš několik standardů a trochu improvizovat, 
máš otevřené možnosti ke společné radosti z hudby 
i s neznámými lidmi a v nečekaných souvislostech. 
Rád možnosti k jamování vyhledávám, zvlášť ty, 
kdy člověk má šanci hrát jiné věci než běžně hrává 
a může si všímat zajímavých přístupů a výborných 
spontánních výkonů jiných muzikantů. A nejlíp 
v malé sestavě, kde se muzikanti dobře poslouchají. 
Tím odpovídám i na otázku ohledně významu ja-
mování pro muzikanty – někdy přináší zkušenosti, 
někdy adrenalin a výzvy, často nečekané výkony 
díky vzájemné inspiraci. Včetně tréninku hudeb-
ní paměti a představivosti, uměřených doprovodů 
ve prospěch jiných sólistů, vzájemného respektu 
a vkusného doplňování hudby ostatních. S jamy 
se mi vybaví řada unikátních zážitků – teď nemys-
lím jen jamovaní s velkými jmény, například s Tony 
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Trischkou, když byl poprvé v ČR, přišel v Plzni do 
Bajkalu, kde jsme jamovali, vytáhl banjo a přidal se. 
Nebo jam v Jihlavě se Samem Bushem, Johnem Co-
wanem a dalšími z turné Sam Bush & Friends. Mys-
lím třeba zvyk vypěstovaný v osmdesátých letech na 
plzeňské Portě, sejít se po koncertním programu ka-
ždý večer v salaši Bajkal pod Výstavištěm a jamovat 
až do rána. Účastníci jamů si hraní tam tak oblíbili, 
že stačilo říct „příští rok ve středu v Bajkalu“ a věděli 
jsme, že se tam znova sejdeme. Nebo myslím situ-
aci, kdy jsem přiletěl před lety do Japonska (1994 – 
byl jsem účastníkem manažerského kursu) a už dru-
hý den jsem seděl v Jokohamě u jednoho kytaristy 
doma, pili jsme Asahi Beer a hráli a zpívali, až se 
z nás kouřilo. Nemluvě o privátních „cherry blossom 
party“ nebo festivalu v přírodě na úpatí hory Fuji, 
kde (euro-americký) běloch zpívající slušnou anglič-
tinou byl velmi vítaný v každé jamující partě, kterých 
bylo na festivalu víc než tucet – podobně jako kdy-
si v Ledkově nebo v Kopidlně. Nakonec jsem tam 
s jednou improvizovanou sestavou vystupoval i na 
festivalovém podiu. 

Mimochodem, Ty chodíš někde v Brně 
jamovat? 

Na otevřený BG jam zajdu v Brně nebo v Pra-
ze, podle toho kde jsem pracovně. Kromě BG jamů 
mě baví i akustické nebo bigbítové jamy s širší sty-
lovou paletou. Stačí trochu hledat a ukáže se, že 
bluegrassák všude bratry má. Když jsem byl pra-
covně v Paříži (2008), našel jsem i tam hned pár 
místních pickerů a příležitosti na jamování. Někteří 
z muzikantů tam fakt byli původem z Alžíru, doma 
měli ve stojanu otevřený korán, a když bylo období 
ramadánu, jam session se výjimečně nekonal. Tuto 
zimu jsem byl několikrát pracovně v Londýně a měl 
jsem radost, že v hospodě (Hemingford Arms), kde 
jsem byl párkrát na pravidelném jamu před cca 
dvanácti lety, jsem zase našel některé stejné mu-
zikanty a mohl si s nimi zazpívat. Dobrou partu na 
jam jsem našel i v oblasti Manchesteru, po prvním 
jamu mě zvali na další, i víckrát za týden. V Reiga-

te na jih od Londýna se jamovalo každou středu 
přímo v prodejně nástrojů – majitel sundal ze zdi 
kytary, pokud jste si nepřinesli svůj nástroj, a hrálo 
se. Možná to tam tak funguje dodnes. Výborné 
jamy jsem zažil v Ostravě, Olomouci, Písku, Mladé 
Boleslavi, Jihlavě, Jablonci, na Kosodrevině…

Zkusíš odhadnout, jak a kam půjde blu-
egrass v příštích letech, ať už u nás, v Evro-
pě či v USA? 

Myslím, že bude fungovat dobře jako men-
šinový žánr, který si udrží publikum a může zís-
kávat další, když se bude okysličovat novými 
podněty. Bude vždycky existovat ultra-tradiční 
podoba udržující styl první zakladatelské gene-
race, ale pro životaschopnost žánru by to bylo 
málo. Proto je důležité, aby kyslík vnášely nové 
písně odrážející dnešní život, prezentování blue-
grassu ve filmech a médiích obecně a na širších 
scénách (vícežánrových festivalech), BG nahráv-
ky country zpěváků zkušených ve sdělnosti a ve 
schopnosti oslovit širší publikum. A výborní mla-
dí hráči a zpěváci, kteří jako vhodné vzory uká-
žou vrstevníkům, že to jde a dá se to poslouchat. 
Případně i experimenty a fúze, z nichž některé 
uspějí a získají si publikum i následovníky. To pak 
bude – slovy Heleny Bretfeldové – odkaz Billa 
Monroea správně pochopený.

Míšo, díky moc za vyčerpávající a velmi 
zajímavé odpovědi. Napadá mě spousta 
dalších věcí, ale počet stránek je omezený, 
tak to probereme příště. Přeju Ti hodně po-
hody a dobré muziky.

 Děkuju Pavle za Tvoje otázky, které mi při-
volaly hodně vzpomínek, a jdu si připít trochou 
brandy na Tvoje zdraví i na všechny, se kterýma 
jsem kdy hrál, zpívat nebo jamoval.

V květnu 2011 se ptal Pavel Brandejs 
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Don rigsby &
 M

idnight Call  na Banjo Jam
boree 2011

V letošním roce se nám jako hosta ze zámoří 
podařilo na Banjo Jamboree domluvit opravdovou 
hvězdu. V sobotu 18. června vystoupí vynikající zpě-
vák a mandolinista Don Rigsby s kapelou Midnight 
Call. Velký dík patří Lucienu Holmesovi za pomoc 
a našemu generálnímu partnerovi, firmě LESS za 
velkorysou podporu. Něco málo o vzácném hostovi:

Don Rigsby se narodil 18. února 1968 a vyrůs-
tal na ranných nahrávkách Ralpha Stanleyho a high 
lonesome soundu Ricky Skaggse. Učil se od těch, 
kteří šli před ním a přidával k tomu to své. Pochází 
z rodiny a společenství tradičních muzikantů a byl 
ovlivněn také pozdním Keithem Whitleym, dalším 
rodákem z okresu Elliot. Zůstává věrný horalským 
kořenům a vybudoval si svůj vlastní trademark, jako 
znamenitý tenorový zpěvák a nepřeslechnutelný 
mandolinista. Don zpívá odjakživa, co si vzpomíná, 
na kytaru začal ve dvanácti letech, přidal mandolínu 
a housle, hraje na dulcimer. Před šestými narozeni-
nami ho vzali do Paramount Arts Center v neda-
lekém kentuckém Ashlandu. Tam slyšel svůj vzor, 
Ralpha Stanleyho, zpívat Little Maggie. Nezapome-
nutelným zážitkem bylo, když Keith Whitley vyšel 
mezi publikum, vzal malého Dona na ramena a pro-
vedl ho zákulisím, kde se poprvé setkal s Ralphem 
Stanleym. Donova cesta vedla přes Morehead State 
University, kde hrál s Charlie Sizemorem, na celo-
národní scéně se objevil jako člen The Bluegrass 
Cardinals, hrál s J.D. Crowem & New South a byl 
členem oceňovaného Lonesome River Bandu. Získal 
dvě nominace na Grammy a dvakrát obdržel oceně-
ní SPBGMA – zpěvák roku (SPBGMA – Society for 
the Preservation of Bluegrass Music of Ameri-
ca – nezisková společnost, usilující o zachování 
tradičního ducha a formy bluegrassu, zalo-
žená v roce 1974). Dvakrát získal ocenění IBMA 
(Mezinárodní bluegrassová asociace) se skupinou 
Longview a zpíval na albu, které nahrál rocker John 

Fogerty, nahrávka získala Grammy. Rigsby vydal tři 
sólová alba. První, „A Vision,” získalo cenu Asociace 
nezávislé hudby jako gospelové album roku a bylo 
nominováno na cenu IBMA. V roce 1999 obdržel 
cenu čtenářů časopisu Bluegrass Now jako tenorový 
zpěvák roku a v roce 2001 ocenění guvernéra státu 
Kentucky. Titulní skladba jeho třetího alba „Empty 
Old Mailbox,” vyhrála v roce 2001 skladbu roku od 
SPBGMA. V roce 2005 mu byly uděleny dvě ceny 
IBMA za jeho roli producenta projektu Larry Sparkse 
„40” – nahrávací událost a album roku. Nahrál dvě 
alba s Dudley Connelem a pracuje na třetím a také 
pokračuje v nahrávání s kapelami The Midnight Call 
a Longview. 

V roce 2001 se stal na plný úvazek prvním 
ředitelem Morehead State University‘s Kentucky 
Center, programu určeného k zachování a podpoře 
tradiční hudby ve všech formách, včetně progra-
mů pro školy. Pomáhal založit festival Bluegrass´n 
More – oslava apalačského dědictví v Morehead. 
Na Morehead State University Don vyučoval zpěv, 
organizoval workshopy a koncerty a pořádal školní 
zájezdy za novými i starými hvězdami tradiční hud-
by. Své působení zde ukončil v roce 2009. 

Dona Rigsbyho doprovází kapela MIDNIGHT 
CALL ve složení: kytara, mandolína, zpěv – Clyde 
Marshall, housle – Matt Hooper, banjo, zpěv – Lloyd 
Herring, basa, zpěv – Jayd Rainess. Více se můžete 
dočíst na http://donrigsby.com

Don získal bohaté hudební dědictví a celoži-
votní zkušenosti s tradiční muzikou a díky své lásce 
a odhodlání ji předává dalším generacím. Myslím, 
že se letos máme opravdu nač těšit.

S pomocí webových stránek kapely 
 připravil P. Brandejs

Don rigsby & Midnight Call  
na Banjo Jamboree 2011



OREA Hotel Pyramida připravil 
pro účastníky koncertu speciální 
nabídku - v den koncertu při předložení 
platné vstupenky dvoulůžkový pokoj 
se snídaní za 1000,- Kč.

www.hotelpyramida.cz

26. května 2011 v 19.30

9. června 2011 v 19.30

Beppe Gambetta (ITA/USA) 
Dan Crary (USA)

Mišo Vavro (SK), Ralph Schut (NL), 
Ondra Kozák, Jan Máca, 
Jan Zellen, Banjo Gang 

a hosté

Radim Zenkl (ČR/USA) 
(mandolína, flétny, zpěv)

Jaroslav Samson Lenk (ČR)
(kytara, zpěv)

host: Beata Hlavenková (klavír)

Akce se konají: 
Hotel Pyramida 
Bělohorská 24, Praha 6
(vstup z ulice Pod Královkou)

Velká výstava akustických kytar
Furch, Strunal, Schaller, Petr Stehno, BSG, Rozawood, Holoubek, Jan Fišer, 

Music City, SUPS HNN a další. Výstava historických kytar: Martin, Gibson, a další

Výstava otevřena již od 16:30

Mistři akustické kytary

Informace na www.capek.us  –  Objednávky vstupenek na iva@capek.us

Rosťa Čapek uvádí:
bluegrass & jazz instruments

generální  par tner

hlavní par tneři par tneřimediální  par tneři

Bez názvu-1   1 28.4.11   9:24
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vzpomínka na Honzu Macáka
Letos v lednu, na pravidelné schůzce organi-

zátorů festivalu Banjo Jamboree, poprvé chyběl 
Honza Macák. Věděli jsme, že je těžce nemocen, 
ale doufali jsme v obrat k lepšímu, který bohužel 
nenastal. Dne 12. dubna 2011 Honza prohrál 
svůj boj s rakovinou a tím také skončila jeho 
pozemská pouť, kterou bych chtěl velmi stručně 
připomenout.

Jan Macák se narodil 2. července 1943. 
V pěti letech začal s klavírem a v sedmnácti 
se začíná sám učit na kytaru. Absolvoval jičín-
ské gymnázium, později si dodělal ještě strojní 
průmyslovku. V letech 1962 – 1964 absolvoval 
vojenskou službu, kde se potkal s legendárním 
banjistou Marko Čermákem a kytaristou Vaš-
kem Limberkem, se kterými si občas po večerech 
hrál trampské písničky, ale i skladby, o kterých až 
později zjišťuje, že patří do zlatého fondu ame-
rické country a bluegrassu.

V roce 1965 se Honza oženil a se svou ženou 
Hanou postupně přivedl na svět dvě děti, Hanku 
a Marka. V roce 1969 se mu poprvé dostávají 
do rukou originální desky s bluegrassem a ten 
se pak stává Honzovým celoživotním osudem 
a láskou. V roce 1971 si kupuje své první ban-
jo, v roce 1972 zakládá kapelu Větráci a v roce 
1973 pak stojí u zrodu prvního evropského blu-
egrassového festivalu, Banjo Jamboree. Myslím, 
že tím významně ovlivnil dějiny country hudby 
a bluegrassu a to nejen v česko-slovenském, ale 
nebojím se říct, i evropském a celosvětovém mě-
řítku. Banjo Jamboree je dnes v bluegrassovém 
světě prvořadou událostí a stalo se i inspirací pro 
desítky další festivalů u nás.

Popravdě, Honzovy vzpomínky na Banjo 
Jamboree nebyly vždy příjemné, protože totalit-
ní stát hudbě ze zámoří nepřál. Přes to všechno 
se podařilo udržet festival v chodu, zejména díky 
Honzově paličatosti a umíněnosti v tom nejlep-
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ším slova smyslu. Tyto vlastnosti pomohly Hon-
zovi překonat i těžkou nemoc v roce 1983, po 
které mu ochrnula pravá ruka. Silou vůle a cviče-
ním se dokázal opět k banju vrátit a dál s Větráky 
rozdával radost z muziky. 

Když jsem v osmdesátých letech začal jezdit 
na Banjo Jamboree, neznali jsme se a spřátelili 
jsme se s Honzou a Větráky až později. Potká-
vali jsme se na festivalech a strávili spolu mnoho 
příjemných chvil debatami o muzice. Musím říct, 
že jsem vždycky obdivoval nesmírnou zapále-
nost pro věc u všech český bluegrassových prů-
kopníků a Honza nebyl výjimkou. Muzika byla 
pro něho bez přehánění smyslem života. Vždy si 
udržoval přehled o hudebním dění u nás a se zá-
jmem poslouchal a hodnotil zejména začínající 
kapely. Na muziku měl jasný názor, který předá-
val dál. Jeho syn Marek je toho nejlepším důka-
zem a jsem hrdý na to, že už více než deset let 
spolu hrajeme v kapele, dcera Hanka zase obě-
tavě léta pomáhá s organizací BJ. Mimochodem, 
legenda praví, že Marek už jako mimino dostá-
val pod polštář bluegrassové tabulatury. Díky 

tomu, že Honza poměrně často jezdil s námi, 
byl někdy čas i na jiné věci, třeba na mariáš, náš 
společný koníček, který hrál stejně mistrovsky 
jako kulečník. 

Měl jsem rád Honzův šibalský humor. Když 
v roce 2003 Honza přebíral cenu za celoživot-
ní přínos bluegrassové muzice v nizozemském 
Voorthuizenu, nutil Milana Leppelta překládat 
vtipy založené na českých slovních hříčkách na-
šemu holandskému hostiteli Juppiemu. Dodnes 
si myslím, že se nejvíc bavil Milanovou úpornou 
snahou přeložit nepřeložitelné. Juppie i Milan 
jsou už v muzikantském nebi a teď k nim tedy 
přibyli i Honza. Věřím, že je jim tam spolu tak 
dobře, jako jim bývalo tady. 

Letos v červnu poprvé osiří čestné místo Hon-
zy Macáka na tradičním společném fotografování 
banjistů na Banjo Jamboree. Navždy ale zůstane 
vzpomínka na hodného a dobrého člověka, který 
ovlivnil muzikantský život tolika z nás. 

Pavel Brandejs
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Jak se slavil svátek irského patrona  
svatého Patrika v Německu 

V sobotu 26. března jsem se vydala navštívit 

kamarády do Ehingenu blízko Ulmu. Chystám 

se na tuto akci již několik let, ale obyčejně v té 

době bývám v Česku. Docela mě lákalo zažít, jak 

němečtí fanoušci country muziky budou slavit 

irský svátek při tónech australských písniček, 

zydeca a bluegrassu. Hlavně jsem pochopitelně 

chtěla vidět Monogram a byla zvědavá na Zyde-

co Annie & The Swamp Cats, o které jsem toho 

dost slyšela, ale nikdy nezažila naživo. Abych 

řekla pravdu, ještě jsem tady v Evropě žádnou 

skupinu hrající tento druh muziky neviděla.

Koncert v plně obsazené městské Linden-

halle zahajoval nevidomý kytarista a zpěvák 

z Hamburgu Fred Heyden. Mnohokrát navštívil 

Austrálii, zemi svých snů a upsal se tamní coun-

try, která ho odjakživa fascinovala. Hned po pár 

prvních písních jsme měli pocit, že jsme někde 

u táboráku v buši, nebo hospodě v australském 

outback. Protože je slepý, snad o to víc je schop-

ný vnímat ten zvláštní pocit a atmosféru, kterou 

tam prožil na vlastní kůži a dovede ji věrně pře-

dat dál. Přednesl nám nejenom spousty klasic-

kých písní od australské legendy Slima Dustyho, 

ale také svoje vlastni věci. Má velice čistý a pří-

jemný hlas. Snad ani rodilý Australák by to ne-

mohl zazpívat líp. Ta hodina a půl, vyměřená ten 

večer každému druhu muziky utekla jako voda. 

Pár písní musel ještě přidat. Poslední, Waltzing 

Mathilda, s ním zpíval celý sál. 

Pak nastoupil náš Monogram. Tuto kapelu 

snad dlouze představovat nemusím, v Německu 

mají již léta spousty fanoušků a byli perfektní 

jako vždy. Nebo lépe řečeno, ještě lepší, lid byl 

nadšen! 

Po další přestávce nastoupila Zydeco Annie 

& The Swamp Cats. S nimi jsme se vydali na 

hudební cestu po bývalé francouzské kolonii 

Louisianě, z jejich hlubokých bažin do Lafayette 

či New Orleansu. Bílé osazenstvo s francouzský-

mi a španělskými kořeny místy, hlavně na jihu 

Louisiany, stále mluvící cajun francouzštinou 

a hrává svou strhující taneční cajun musik, kte-

ré vévodí housle, tahací harmonika a rytmické 

instrumenty. Barevné obyvatelstvo si k tomu 

přidalo ještě víc blues a afroamerických rytmů 

a k akordeonu neoddělitelnou valchu, kterou 

mají muzikanti na břiše a hrají na ní, čím se dá. 

Dalším instrumentům se meze nekladou a své 

hudbě říkají zydeco. Při návštěvě Louisiany před 

pár lety se bavorská učitelka na tahací harmoni-

ku, Anja Baldaufová, zamilovala do tamní muzi-

ky a po návratu do Německa si založila kapelu 

a stala se z ní Zydeco Annie. Obklopila se vir-

tuózními muzikanty a vidět a slyšet je opravdu 

zážitek. Se strhujícím temperamentem a věčně 

v pohybu Annie zpívá a střídá akordeon s klaví-

rem. Jeden z nejlepších hráčů na valchu, jakého 

jsem kdy viděla, Rolf Berger, také krásně zpívá 

a pohybuje se po jevišti jako vítr. I ostatní mu-

zikanti nezůstávají pozadu. Tato ohnivá muziky 

těžko někoho ponechá chladným a není divu, 

že patří k nejlepším svého druhu v Evropě. Pár 

jedinců se spontánně dalo do tance, ostatní si 

podupávali pod stolem. Skupina natočila již tři 

cédéčka, poslední, s názvem „La Porte“, bylo 

pokřtěné loni v listopadu. Myslím že by to byla 

bomba na každém multižánrovém festivalu. 

Více na www.zydecoannie.de. 

Jen škoda, že je zvukaři pustili moc nahlas 

a museli jsme s Monogramem a Big Herbertem 

prchnout do předsálí, abychom neohluchli. Bylo 

již po půlnoci, myslím, že ty tři 90 minutové 

sety plus dlouhé přestávky byly docela náročné. 
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Koncert začínal již v sedm večer a my měli ještě 
před sebou cestu do Voehringenu, kde měl Mo-
nogram hrát v neděli odpoledne. Odjížděli jsme 
tedy těsně před koncem. 

Nedělní ráno nás přivítalo deštěm. Po obědě 
jsme s Herbertem jeli zatopit do klubu, aby tam 
diváci nemrzli. Když déšť trochu ustal, vydala 
jsem se na průzkum okolních lesů. Vrátila jsem 
se kolem třetí, a to se tam již diváci vesele sjíž-
děli. Poprvé se koncert nekonal večer, ale již ve 
čtyři odpoledne, aby hoši mohli po vystoupení 
odjet domů.

Klub Illertal Cowboys Voehringen, kde Big 
Herbert šéfuje, už proslul po celém muzikant-
ském světě. Konají se tam malé „domácí“ kon-
certy, kde se neplatí vstupné, jen vybírá do klo-
bouku. Přesto tam hrály (a rády) už snad všechny 
americké hvězdy na svých evropských šňůrách. 
Herbert mnohé z nich na jejich cestách provází, 
vozí je a stará se o všechno kolem. Monogram 
zahrál čtyři krátké sety a předvedl nadšeným di-
vákům celou bohatou paletu své nádherné mu-

ziky. Naposled tam účinkovali asi před osmi lety 
a tak ti, co je tehdy viděli, nevěřili svým očím 
či uším, že tahle, již tehdy špičková kapela, je 
schopna být pořád ještě čím dál tím lepší.

Poslední možný vlak do Švýcar mi ten večer 
jel v osm večer z Ulmu. Abych o nic nepřišla, 
koncert po několika přídavcích skončil před půl 
osmou. Herbert mi domluvil, že mě jeho známí 
dovezou na nádraží. Rychle jsem se tedy rozlou-
čila a odjela. Vlak jsem naštěstí stihla a o půlnoci 
již byla doma. Byla tak rozpumpovaná, že jsem 
nemohla usnout, tak si ještě zapnout počítač. 
Měla jsem tam zprávu z Ameriky, že Mono-
gram byl vybrán na letošní oficiální předváděč-
ky IBMA (Mezinárodní bluegrassová asociace) 
v Nashvillu. Tak jsem to klukům ještě zatepla 
přeposlala, a tímto jim gratuluji. Showcasu se 
zúčastní třináct nejlepších bluegrassových sku-
pin a Monogram bude jediná neamerická! Jen 
tak dál hoši, jste bezvadní a držím vám palce!

Lilka v Bülachu 5. dubna 2011

Monogram (foto: Lilka Pavlak)
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V sobotu 22. ledna jsem se na pozvání Jar-
dy Petrlíčka vydala do Plzně, abych na vlastni 
oči a uši byla při jeho oslavě – Thirty years of 
grass – v plzeňském Divadle pod lampou. 
K tomuto úctyhodnému výročí si pozval všech-
ny své bývalé spoluhráče, mentory i kamarády. 
Divadlo se kompletně naplnilo již hodinu před 
začátkem a spousta lidi musela stát, či zůstat 
nahoře v baru.

Nejdřív trochu historie: Jardovi učarovaly pís-
ničky Greenhornů a Fešáků a hlavně zvuk banja 
Marka Čermáka a Pavla Brümera. Jednou ho ka-
marád pozval do plzeňského Centrumu na kon-
cert Copáků, a pak této muzice propadl úplně. 
V muzikantské šatně se seznámil s Vláďou Ptáč-
kem, který ho naučil poslouchat a chápat banjo 
a stal se jeho učitelem. Rázem osmé se mikrofo-
nu ujal Michal Kovács, přivítal všechny přítom-
né a hosty a na scénu nastoupila první Jardova 
kapela, založená v roce 1981 – Vrkoč. Skupina 
silně ovlivněná plzeňským soundem Copu se 
tehdy dostala do celostátního kola Porty. Zahráli 
nám Ztracenou lásku (Faded Love) několik dal-
ších písní a Jardovi předali jako dar dort. Aby 
těch výročí nebylo málo, ještě slavil narozeniny 
Michal Kovács a ten dostal od Petrlíčků vlastno-
ručně vyrobenou slanou kytici. I já z ní dostala 
o přestávce kousek. Byla moc dobrá!

Další gratulanti, kteří nastoupili na podium, 
byli Chval Brothers Quintet – CHBQ. Ti měli 
premiéru na BG Marathonu v roce 1983. Vy-
střídala se u nich spousta muzikantů, neb hoši 
v mezičase chodili na vojnu a jednu dobu tam 
účinkovali i Jarda Štěrba a Jirka Vopava. Chval 
Brothers hráli dokonce i v legendární švýcarské 
Mahogany Hall. Předvedli nám kromě jiných 
také píseň Poslouchám juke box (od Seldom 
Scene – Through the Bottom of the Glass). 
Mimo Alice Popové s nimi jednu dobu zpíva-

la i Pavlína Braunová, která později beze stop 
zmizela. Jardův souputník z obou kapel, Tomáš 
Hněvsa, mu jako dar věnoval zvláštní doutník. 
Jirka Vopava se bohužel omluvil, ten večer měli 
v Českých Budějovicích s Copem náhradní kon-
cert za vánoční vystoupení s Druhou Trávou, kte-
ré bylo z důvodu onemocnění Roberta Křesťana 
tehdy zrušeno.

Další kapela vznikla v roce 1986 a jmeno-
vala se Centrum. Překvapilo mě, že jako zdroj 
inspirace udali i brněnské Ucho Míši Hromčíka 
s jejich krásnými vokály. Zamilovali si bluegrasso-
vý gospel a v repertoáru měli věci od Doyle La-
wsona a Country Gentlemen. Zahráli nám mimo 
jiné Halleluja. V roce 1991 prý mělo jet Centrum 
hrát do Skandinávie, ale nějak to všem členům 
nevycházelo. S Petrem Vrobelem a dobristou 
Zdeňkem Zavadilem dali tedy dohromady sesta-
vu muzikantů posbíraných z různých kapel a tak 
vznikla BG Collection. Ta s velkým úspěchem 
odehrála oba švédské festivaly Torsaker a Vaster-
vik. V únoru 1996 jeli hrát s touto formaci do 
Německa na akci pořádanou Country& Western 
Friends Koetz a tam se jim naskytla jedinečná 
příležitost, otvírat koncert bluegrassové veličiny 
Doyle Lawsona. (Doyle Lawson & Quicksilver 
bude mimo jiné letos 16. a 17. května vystu-
povat v Praze. Koncert pořádá skupina Mono-
gram.) Já jsem BG Collection poprvé viděla na 
Dobrofestu v Trnavě v druhé polovině devadesá-
tých let. Také tahle kapela odehrála několik věcí, 
jako Hello, Marylou či Old Home Place.

V květnu roku 1990 přijela do Českosloven-
ska kapela Sam Bush & Friends. Na tom koncer-
tě se Jarda zamiloval do mandolíny a to ovlivni-
lo jeho další muzikantskou dráhu. Kolem roku 
2003 mu prý najednou nějak přestalo „chutnat“ 
banjo a uvědomil si, jak ho oslovuje zvuk Tima 
O’Briena a jeho tehdejších O’Boys. Přesedlal na 

Jarda Petrlíček – thirty years of... grass...
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mandolínu a založil si skupinu Apple, se kterou 
nám opět, tentokrát již na mandolínu, odehrál 
několik věcí. Pavel Hudy ze skupiny Apple mu 
předal další dar a to nový nástroj – oktávovou 
mandolínu z dílny Pavla Sučka. Doufám, že na 
příštím koncertě nám už na ni něco zahraje.

Pak přišlo další překvapení. Michal Kovács 
uvedl skupinu Mama’s Surprise – Maminčino 
překvapení. Na scénu přišli Jardovi synové – 
dvojčata Marek a Martin a zahráli nám společně 
s tátou Norwegian Wood. 

Po přestávce nastoupila současná sestava 
Apple. Zpěvačka Monika Hudyová na flétnu 
a perkuse, Láďa Čepička na kytaru, Michal Ko-
vács na elektrickou kytaru a dobro, basista Pavel 
Hudy a bubeník Milan Srvátka. Na řadu přišel 
i další Jardův nástroj, rezofonická mandolína, na 
kterou nám zahrál tradicionál Old Joe Clark.

Další překvapení zažila Jardova manželka 
Dana, když ji pozval na jeviště. Předal jí kytici 
růží, knížku svých textů a básní a poděkoval ji 
za všechna ta dlouhá léta manželství a krásnou 
rodinu. To bylo velmi dojemné. 

Pomalu se blížilo finále. Na jeviště nastoupi-
li všichni jeho přítomní spoluhráči za těch třicet 
let. Bylo jich příliš mnoho, abych si je všechny 
mohla zapamatovat jmény. Každopádně nám 
nakonec společně zahráli Will the Circle Be 
Unbroken a pak ještě přidali Country Roads. 
Nádherný koncert skončil a my přejeme Jardovi 
ještě hodně inspirace, krásné muziky a úspěchů 
do dalších nejmíň třiceti let. Po koncertě většina 
účinkujících zašla do plzeňského Radio Klubu, 
kde se slavilo a jamovalo dál. 

Lilka Pavlak, Bülach, 8. února 2011

(foto: Lilka Pavlak)
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Malina Brothers aneb „Peklo“ a trapeři 
ve Mlejně 23. ledna 2011

Když jsem už zůstala v Česku, abych mohla 
na plzeňský koncert Jardy Petrlíčka, spojila jsem 
to ještě s pražským koncertem Malina Brothers 
a legendárních Traperů Roberta Křesťana v no-
vém Mlejně v Praze. Pozvala mě tam před časem 
Majka Navrátilová. Byl to také jeden z důvodů, 
proč jsem si ten pobyt prodloužila. V úterý nato 
sice měli hrát v Brně, ale to já již s konečnou 
platností musela být pryč.

Na pódium nastoupili tři bratři Malinovi, 
nejmladší Pepa s houslemi, Pavel „Zajda“ s ky-
tarou (ten večer měl pro mne premiéru na au-
toharfu) a Luboš „Máča“, multiinstrumentalista 
s banjem. Čtvrtý v jejich sestavě byl basista Pavel 
„Pája“ Peroutka. Sice ne-Malina, ale všichni čtyři 
pocházejí ze stejného města, z Náchoda. Pojí je 
také to, že v minulosti hrávali muziku, na které 
vyrostli, a dodnes ji mají rádi, v náchodské hos-
podě zvané „Peklo“.

K první písni, Když náš táta hrál, si přizva-
li dobristu Luboše Novotného z Druhé trávy 
a hned po prvních tónech bylo obecenstvo je-
jich. V repertoáru mají kromě greenhornských 
hitů také písně Miroslava „Skunka“ Jaroše. Ten-
to jejich starý kamarád emigroval do Německa 
v roce 1980. Skunkovy písničky Luboš natočil 
s Wabi Daňkem na cédéčkách „A život běží dál“ 
a „Nech svět, ať se točí dál“, jistě všichni znáte 
aspoň Skunkovo Montgomery, Rychlejší koně, 
nebo Gunatanámo. 

Po Felíně z El Pasa zahráli nádhernou in-
strumentálku Edinburghské květiny (Flowers of 
Edinburgh). Bratři se prý mezi sebou nemoh-
li domluvit, kdo je povede, tak se šéfem teto 
formace stal Pavel Peroutka. Ten nám zazpíval 
Love, Please Come Home. Na instrumentálku 

Home Sweet Home si Zajda přinesl autoharfu 
a moc mu to s ní slušelo. Další byla nádherná 
novoakustická instrumentálka Dračí sluj (nebo 
snad studna?). Pokračovali zelenáčskou To bylo 
v Dakotě a následovala další krásná skunkovka, 
Lady Yesterday. V ní znovu na dobro exceloval 
Nožka. Zajda i Máča moc krásně zpívali, hlav-
ně Máču máme možnost slyšet jen velmi vzácně 
a o Pájovi to všichni ví už dávno. Jejich set za-
končila instrumentálka Flint Hill Special. Přirov-
nala bych tuto sestavu k nashvillským The Side-
men ze Station Inn. Všichni super muzikanti, co 
hrávají s jinými hvězdami, a kapela dohromady 
prvotřídní! Doufám, že je zase někdy uvidím. 

A pak se již na scéně objevili brněnští Trape-
ři – úplně první kapela Roberta Křesťana. Z pů-
vodní sestavy v ní zůstali Robert „Šlach“ Křes-
ťan, Pavel „Páca“ Petržela a Petr „Pedro“ Surý. 
Protože Robert, jejich tehdejší banjista a hráč na 
velký buben, již na banjo přestal hrát, pozval si 
jako náhradu za sebe svého dlouholetého sou-
putníka Luboše Malinu. Sestavu doplňuje na 
foukací harmoniku a zpěvem Tomáš Krab Bu-
zek. Robert nám povykládal, jak v sedmé třídě 
se spolužákem o přestávce hrál Foggy Mountain 
Breakdown a kolem běžel „deváťák“, který jeho 
spolužákovi vytrhl kytaru z ruky a s pak Rober-
tem skladbu dohrál sám. Ten divoký deváťák byl 
Páca a spolu pak záhy, někdy v letech 1971 – 
72 založili Trapery. Kapela vydržela skoro sedm 
let, než pak společně s Pácou odešli k Poutní-
kům. Traperským repertoárem byly americké 
melodie, hlavně písně od Krise Kristoffersona, 
na které Robert psal texty. Většinou s originály 
buď nesouvisely vůbec, nebo jen mlhavě. Také 
se v tomto období Šlach pokoušel o svou první 
vlastní tvorbu – jako třeba nádhernou Dívko či 
Královnu cest. Robert vyslovil své obavy, že když 
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už kvůli Máčovi přestal hrát na banjo, neb byl 
vždycky lepší, co když se lidem zalíbí i Lubošův 
zpěv? 

Zahájili mou nejmilejší Královnou cest, ná-
sledovaly další, jako Balada o cínových vlnách, 
Kecavej ďábel a já, Dostal jsem facku od silnice, 
Jesse Younger a spoustu jiných. Končili písní In 

the Pines a publikum se mohlo upleskat. Pak Ro-
bert pozval na podium všechny účinkující a spo-
lečně s celým plným sálem si zazpívali Pojďme se 
napít. Většina obecenstva to vzala doslovně. No, 
bylo to senzační a konečně jsem mohla v klidu 
a bez lítosti odjet zpátky do Švýcar.

Lilka, v Bülachu 7. února 2011

g-runs’n roses & Cherryholmes  
ve Švýcarsku 11. března 2011

Během šestitýdenního nejdelšího evropské-
ho country festivalu v curyšském Albisguetli 
se již tradičně konaly dva bluegrassové večery 
(Special Bluegrass Nights). Hvězdami obou veče-
rů byla rodinná americká kapela Cherryholmes. 
Oba koncerty byly vyprodané, skupina zde hrála 
s obrovským úspěchem už v roce 2006 a ještě 
dlouho po jejich vystoupení se o nich povídalo. 
Všichni se na ně moc těšili. První večer zahajova-
la jedna z nejstarších německých skupin, Rudi-
ger Helbig & the Huckleberry Five. Druhý, které-
ho jsem se zúčastnila i já, kapela G-Runs’n Roses 
- evropská bluegrassová kapela roku 2010. Na 
podzim budou reprezentovat evropský blue-
grass na festivale IBMA v Nashville. Stejně jako 
v Buehlu, i tady byli někteří ze starších a hlav-
ně nábožensky založených fanoušků šokováni 
jejich oblečením, neb vypadali tak trochu jako 
punková kapela. Hlavně to tričko s lebkou… Ale 
letos to k nim holt patří. Po muzikální stránce jim 
nikdo nic vytknout nemůže, jsou výborní a jako 
vždy nám předvedli perfektní show.

Tentokrát se ale chci věnovat hlavně rodině 
Cherryholmes. Byl to jejich poslední evropský 
koncert, kapela se v květnu s konečnou platnos-
tí rozpouští. Jejich biografie by se dala označit 
jako ztělesněný „Americky sen“. Nevím o ni-

kom, kdo by se v tak krátkém časovém období 
vyzvedl z ničeho až na úplný vrchol kariéry. Rodi-
ně se šesti dětmi se na předměstí Los Angeles se 
před deseti lety ani nesnilo, že někdy budou stát 
na prknech, které znamenají svět. V roce 1999 
jejich nejstarší dvacetiletá dcera, Shelly, zemře-
la po operaci srdce. Aby se trochu pozvedli ze 
smuteční nálady a přišli na jiné myšlenky, zajeli 
si na blízký bluegrassový festival. Tam se sezná-
mili s Jim and Jesse Mc Reynolds & the Virginia 
Boys. Strávili s nimi společný den, nadšeni jejich 
přátelským vystupováním, nádhernou muzikou 
a celým festivalovým rodinným ovzduším. Na-
jednou jejich další život dostal nový smysl. Po 
cestě domů se rodiče Jere a Sandy rozhodli za-
ložit rodinnou bluegrassovou kapelu, aby si tak 
byli co nejblíže a nemuseli stále myslet na ne-
štěstí, které je potkalo. 

Maminka Sandy Lee hrála na housle, táta 
Jere na kytaru, nejstarší Cia trochu na kytaru 
a zpívala v kostele, tři nejmladší děti nehrály ješ-
tě na nic. Rozvrhlo se, kdo na co bude hrát a za-
čalo se tvrdě cvičit. Sandy přešla na mandolínu, 
Jere na basu, Cia Leigh zakotvila u banja, B.J. 
a Molly Kate u houslí a Skipovi zůstala kytara. 
Jenom pro informaci, Cia má teď sedmadvacet, 
B.J. třiadvacet, Skip dvacet a Molly osmnáct let. 
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To si vypočítejte vše mínus jedenáct a uvidíte, 
v jakém věku začínali. Všimla jsem si jich poprvé 
v Louisville na IBMA v roce 2000. Fousatý, ho-
lohlavý a potetovaný tatík, obklopeny dcerami 
v dlouhých sukních (z té jedné se posléze vyklu-
bala matka rodu) a dvěma syny v kloboucích, 
tehdy ještě bez nástrojů. Lidé po nich pobaveně 
koukali a usmívali se. V roce 2002 tam už vystu-
povali jako Cherryholmes family. 

A pak to šlo ráz na ráz. Prodali barák v Ka-
lifornii, koupili si pozemek v Arizoně, postavili 
si tam přívěs. S rodinným busem se vydali na 
dlouhou cestu profesionálních muzikantů. Hráli, 
kde se dalo, za pár dolarů. Bluegrassové publi-
kum je přijalo s otevřenou náručí a kdekdo se 
jim snažil pomáhat. V mezičase maminka sama 
učila děti, které nechodily do školy. Byli pozvaní 
ke známým blízko Nashville a zaparkovali u nich 
na příjezdové cestě. Dodnes je tam jejich do-
mov. Pro děti si později pronajali část domku, 
ale rodiče bydleli dál v autobusu, se kterým jezdí 
na šňůry. Píle a tvrdá práce se vyplatila, v roce 
2004, 2005, 2006 získali u SPBGMA titul „Bavi-
če roku“. Také se tam Cia stala banjistkou roku 
2006. U IBMA byli nominovaní v roce 2004 na 
objev roku a v 2005 znovu, zrovna ve třech kate-
goriích, bavič roku, objev roku a zpěvačka roku. 
A „Baviči roku 2005“ se opravdu stali! Od té 
doby se jejich ocenění pomalu ani spočítat ne-
dají. Malá Molly byla nominovaná jako nejmladší 
v dějinách SPBGMA ve svých pouhých dvanácti 
letech na houslistku roku 2005. Další úspěch při-
neslo jejich v pořadí čtvrté album nazvané prostě 
„Cherrryholmes“ vydané jako jejich první u Ska-
ggs Family Records, které v roce 2006 získalo 
nominaci na Grammy na nejlepší bluegrassové 
album. Také jejich další album „Black & White“ 
bylo nominováno na Grammy a dlouho se dr-
želo na prvním místě bluegrassové hitparády. 
Jejich asi poslední album se jmenuje „Don’t Be-
lieve“ a získalo znovu zrovna dvě nominace na 
Grammy, za nejlepší bluegrassové album a nej-

lepší country instrumentální interpretaci – za je-
jich skladbu Sumatra. 

Kapela hrává přes tři sta koncertů do roka, 
účinkovali snad ve všech státech USA i v Evropě. 
Ocenění, které získali, se dnes snad už ani nedají 
spočítat. Jejich repertoár tvoří nejen bluegrass, 
ale pohybují se, hlavně v jejich vlastni tvorbě, od 
gospelu přes jazz a swing, celtic až k irské ta-
neční muzice. Jejich specialitou je také clogging 
(druh stepování), ve kterém vyniká hlavně ma-
minka Sandy Lee. Jejich zvuk bývá stale častěji 
nazýván Cherryholmes sound. Hoši Skip a B.J. se 
kromě komponování podílí také na aranžérské 
práci. Cela rodina je velice tvořivá. A děvčata 
skládají krásné písně. Jinak by se jistě od nuly 
k nominaci na Grammy nedostali během pou-
hých pěti let. 

Albisguetli je obrovský sál, kde se po celou 
dobu koncertu servíruje jídlo a pití a je tam velice 
hlučno. Před podiem je prostor na tanec a oby-
čejně tam bývá plno. Ze začátku opravdu mno-
ho lidi tančilo, ale záhy tanečníky vytlačili diváci, 
kteří chtěli poslouchat a vidět. Obecenstvo, už 
pěkně rozpumpované po vystoupeni G-Runs & 
Roses, s nadšením sledovalo hudební ohňostroj, 
který na nás spustili. Jednotliví členové rodiny 
se představili jako výborní zpěváci i instrumen-
talisté. Hlavně maminka Sandy sršela tempe-
ramentem, střídala hudební nástroje a byla 
v neustálém pohybu. Rodina hrála jako o život, 
tradicionály se střídaly s vlastními skladbami, go-
spely s instrumentálkami, perfektní timing, rych-
lé skladby převažovaly. 

V prvním setu hráli většinou věci z poslední-
ho alba, obsahující hlavně jejich vlastni skladby. 
Tatík se nechal slyšet, že jediné písničky, které 
kdy složil, jsou vražednické balady. Prý ho nic 
jiného nenapadá, když je obklopeny rodinou 
čtyřiadvacet hodin denně a musí pozorovat po-
tencionální rádoby nápadníky svých dcer. Dětem 
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prý zakázal randit do dvaceti sedmi let, jinak že 
přibude další vražednická balada. Protože ale 
Cia měla právě ten večer ty osudné narozeni-
ny, jeho moc pomalu vyprchává. Pořadatel Rudi 
předal oslavenkyni narozeninový dort a celý sál 
ji zazpíval Happy Birthday Cia! Na oplatku nám 
pak zazpívala několik svých nádherných věcí. 
Nejvíc se mi líbila Brand New Heartache. Její 
mysteriózní Girl in the Red Satin Dress jsem ten 
večer poprvé slyšela od tatíka Jere. S maminkou 
Sandy nám děvčata zazpívala Working Girl Blues 
od Hazel Dickens, pak pro švýcarské publikum 
Sandy začala zpívat When I was in Switzerland 
a tomu jódlovat. Jinak až moc klidně švýcarské 
obecenstvo řvalo nadšením. 

Exceloval Skip se svou kytarou, působivé 
byly zdvojené housle a to i na pohled, neb Mo-
lly je levoručka a B.J. pravák. Trhák byla jejich 
skladba Coastline a Molly nám také zazpívala 
několik svých vlastních věcí. Po poslední přestáv-
ce kapela začala hrát skoro v jedenáct a to už mi 
bylo jasné, že jako vždy budu muset odejit před 
koncem, abych stihla poslední vlak. Již v kabá-

tě jsem si ještě stačila poslechnout Molly s B.J. 
jak vystřihli Minor Swing od Djanga Reinhard-
ta. Když pak celá rodina začala stepovat, rychle 
jsem udělala poslední fotku a prchala na šalinu. 

Vždy byla radost se na ně dívat, krásně 
vkusně oblečení a zálesácký tatík holt dělává 
ten správný kontrast. Letos už vypadal docela 
civilizovaně, své divoké fousy poprvé přistřižené. 
Kdysi mi povídal, že kdyby byl sám, tak by nej-
raděj bydlel někde v divočině v tee-pee. Ale že 
vždy chtěl, aby to rodina někam dotáhla a děti 
měly lepší život než on. A to se mu tedy určitě 
podařilo. Teď se těší, že si zakrátko začne užívat 
důchodu, silných motorek a časem se snad vě-
novat i vnoučatům. Děti dospěly a konečně si 
budou moc začít žit své vlastní životy a uskuteč-
ňovat své vlastní sny. Těch jedenáct let, věčně 
na cestách, byla tvrdá životní škola. Jistě toho 
o nich ještě hodně uslyšíme. Více včetně hudeb-
ních ukázek najdete na: http://cherryholmes.
musiccitynetworks.com 

Lilly Pavlak, Bülach, 17. března 2011

Bluegrass Na MleJNĚ
13.8.2011 Janďourkův mlejn od 14 hodin
2. ročník festivalu se bude konat na Janďourkově mlejně – Sedliště, neda-
leko Libáně u Jičína. Pozvání přijali tyto kapely: FLASTR, 4BAND, MODRý 
KšANDy, FAiR PLAy GRASS, PONTiAC, ALBUM, BLUELAND a WyRTON. 
Spaní je v možnosti areálu mlejna i v případě deště v budově. Občerstvení zajiš-
těno.Dejte si proto tento termín do kalendáře a přijeďte podpořit hrající kapely. 
Brzo již v provozu nové stránky tohoto festivalu na adrese.

www.bluegrassnamlejne.webnode.cz
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Festival JAMBOREE 2011, který se bude 
konat ve dnech 27.–29. května, slaví dvacáté 
výročí bluegrassové hudby ve Strakonicích. V le-
tošním roce vkládají organizátoři do motta fes-
tivalu dva silné prvky. Jedním je to, že vracíme do 
programu více bluegrassové tradice zaměřené na 
akustické nástroje. A začínáme s mistry nad jiné 
povolané. Kratičká návštěva italského Američa-
na Beppe Gambetty a Američana Dana Craryho 
umožňuje přinést do programu festivalu mimořád-
nou hodnotu a přiblížit tak mistrovství těchto pánů 
jak návštěvníkům festivalu, tak také ostatním účin-
kujícím. Druhým prvkem je skutečnost, že letoš-
ní rok je dvojnásobným jubileem Billa Monroe. 
Připomínáme si 100. výročí jeho narození (13. 
září 1911) a smutné 15. výročí jeho úmrtí (9. září 
1996). Jsme přesvědčeni, že pro připomenutí 
tohoto velikána mandolíny, zvaného Otec blue-
grassu, je Jamboree více než důstojné místo. 

V pátečním koncertu se představí ostřílení 
matadoři české scény, ale i nová, či obnovená 
seskupení.

K té druhé skupině jistě můžeme počítat 
znovu vzkříšený FRAGMENT v česko – sloven-
ské sestavě.

Samostatný koncert speciálních hostů festi-
valu – to bude vystoupení, ve kterém se před-
staví legendy bluegrassové kytary - pánové Dan 
CRARy a Beppe GAMBETTA. Dvojice, která se 
poprvé představí návštěvníkům Jamboree. 

Ve finále večera samozřejmě nebudou chy-
bět POUTNÍCi a po nich COP, který celý koncert 
zakončí.

Abychom si pány „mistry kytary“ dostatečně 
užili, zvolili jsme trochu netradiční pojetí sobotního 
dopoledního koncertu. Tato část dne bývá tradičně 

vyhrazena Bluegrassovému Sessionu, který trochu 
v programu posuneme. První část bude věnová-
na veřejné pódiové kytarové dílně, v průběhu níž 
nás trojice skvělých kytaristů provede zákoutími 
a taji flatpickingu, tedy trsátkové hry na kytaru. 
Na scéně se tak představí samostatně, ale i společ-
ně tři muzikantské generace: legenda Dan CRA-
RY, mladší Beppe GAMBETTA a nejmladší Ralph 
SCHUT, který nás bude dílnou provázet.

Po skončení dílny volně naváže BLUEGRASS 
SESSiON No. 11, ve kterém se představí naděj-
né skupiny z české kotliny, které budou na scénu 
pozvány již tradičně Zdeňkem Schwagerem.

V sobotním hlavním koncertu se potěšé-
íme vystoupením kapel, tvořících absolutní 
špičku bluegrassové scény. Takže jistě uvidíme 
a uslyšíme RELiÉF, MODROTiSK, BLANKET, 
MONOGRAM, G-Runs ́ n Roses, BLACK JACK 
a mnoho dalších.

Zaručeně nebude chybět Robert KŘESŤAN 
se skupinou DRUHÁ TRÁVA a finále bude pa-
třit velké sejšnové sestavě v bloku věnovaném 
100. výročí narození a 15. letému výročí úmrtí 
otce bluegrassu Billa MONROE. 

Festival JaMBoree  2011

Beppe Gambetta
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Ve dnech 22.–26.6. přijede do Luk nad Jihlavou 
skupina studentů a lektorů z East Tennessee State 
University (ETSU), což je státní univerzita ve východ-
ním Tennessee, přesněji ve městě Johnson City. Na 
této univerzitě se vyučuje hudba v oborech blue-
grass, country a oldtime music. Sedm žáků dva pro-
fesoři a jedna asistentka z posledně jmenovaného 
oboru navštíví na přelomu června a července Česko, 
jejich pouť po starém kontinentu začne na Vysoči-
ně… Na festivalu White Stork v Lukách nad Jihlavou 
v sobotu 25. června vystoupí tato skupina americ-
kých muzikantů v představení hudby a tance doku-
mentujících starou hudbu severoamerického kon-
tinentu, tzv. oldtime music, mající kořeny v keltské 
i černošské tradiční hudbě, a založené na nástrojích 
jako je open back banjo, fiddle (housle), basa, kyta-
ra, autoharfa, Apalačský dulcimer a velmi podstatný 
je též zpěv. Název tohoto hudebního sdružení je 
ETSU Old Time Pride Band (ve volném překladu ka-
pela hrdých oldtimerů z ETSU). Abychom od těch-
to muzikantů získali alespoň příchuť amerického 
venkova 19. století, rozhodlo se občanské sdružení 
Kamarádi Balkánského Ranče s podporou městyse 
Luka nad Jihlavou uspořádat výukovou dílnu na 
hudební nástroje spojené s oldtimeovou muzikou, 
a to od čtvrtka 23.6. do soboty 25.6.. Na různých 
místech Luk budou rozmístěny jednotlivé lekce na 
hudební nástroje, zpěv a tanec (Appalachian step), 
které budou probíhat od čtvrtečního rána do páteč-
ního večera. V sobotu dopoledne proběhne společ-
né hraní všech účastníků této dílny na místě, kde 
odpoledne proběhne festival White Stork, na němž 
vstoupí ETSU Old Time Pride band jako hlavní host. 

Výukové předměty workshopu (jednotlivé dílny) 
jsou následující:
1.  Fiddle intermediate – vyučuje Lee Bidgood, ze-

jména Suzuki metodou poslechu a následné 
snahy o vlastní vyjádření studenta na housle

2.  Fiddle beginners – lektory se stanou jeden či dva 
studenti s ETSU, kteří jsou v podobné činnosti 

zaučování pro jejich možný způsob obživy po 
absolvování, opět Suzuki metodou, překladatel 
bude zajištěn

3.  Oldtime banjo – Roy Andrade, překládá Zdeněk 
Roh

4.  Vokály sólo a harmonie – opět jeden až dva stu-
denti ETSU budou vyučovat tento obor, zde je 
nutná alespoň průměrná znalost Angličtiny

5.  Appalachian dancing – Emily Bidgood, solo flatt 
foot/clogging, nebo square dancing pro skupin-
ky zájemců, záleží na sestavě studentů, který 
směr zvolí lektorka a její pomocnice z řad stu-
dentů

Cena workshopu se odvíjí od zájmu účastníka 
o ostatní služby, jako je strava a ubytování.Je mož-
né si přiobjednat nocleh ze středy na čtvrtek a ze 
soboty na neděli, jejich cena však není zahrnuta 
v ceně dílny, dílna oficiálně začíná ve čtvrtek ráno na 
snídani, kde se účastníci dozvědí podrobnosti o or-
ganizaci, místo a čas srazu bude upřesněno, sledujte 
ww.bgcz.net a www.kbr.cz

Touto aktivitou by chtěli pořadatelé z Kamará-
dů Balkánského Ranče navázat dlouhodobější spo-
lupráci s univerzitou východního Tennessee, která 
by mohla pokračovat usnadněním přístupu českých 
studentů na tamní studia a možnými výměnnými 
studentskými pobyty. Průkopníkem objevování čes-
kého bluegrassového dění pro Američany je houslis-
ta Lee Bidgood, který je jedním z profesorů na ETSU 
a přijede se svou ženou Emily (která učí tanec) do 
Čech již poněkolikáté. Dalším profesorem je Roy 
Andrade, který se svou hrou na banjo podílel na-
příklad na nahrávání soundtracku k filmu Návrat do 
Cold Mountain. Jejich žáci, takto účastníci zájezdu 
a rovněž skvělí muzikanti, určitě brzy pochopí, proč 
si jejich profesoři Česko tak oblíbili :)

Zdeňek Roh – email: banjo@rwetc.com, 
tel. dotazy na: 605433194

etsu old time Pride Band v lukách n. Jihlavou 
Workshopy a festival White stork
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•  6. zimní bluegrassová dílna Petra Brandejse v Novém Jičíně proběhla 4.–6.3.2011. Nejbližší 

další dílna je v Malých Svatoňovicích 14.–16.10.2011. Podrobnosti najdete včas na stránkách 
Jindry Hylmara: http://jhylmar.rtyne.net/ 

•  22. dubna 2011 zemřela nesmírně talentovaná průkopnice žen v tradičním bluegrassu, zpěvač-
ka a autorka Hazel Dickens (1935-2011).

•  Evropská BG Asociace EBMA přichází s novou verzí časopisu, který jste obdrželi s tímto 
číslem BL. Upozorňujeme na možnost podpořit evropské dění nejlépe vstupem do této asociace. 
Více v časopise.

•  Byla ustavena Festivalová síť EBMA – EBMA Festival Network, jejímiž členy jsou festivaly, na 
kterých vystupují mj. zahraniční kapely. Cílem je vzájemná celoevropská propagace a výměna 
zkušeností, kapel a návštěvníků. Více na http://www.ebma.org

•  Rienk Janssen ukončil po 40 letech vydávání svého holandského časopisu o bluegrassu a 
staré country, který se jmenoval Strictly Country. Dále nicméně pokračuje v prodeji CD a LP. www.
strictlycountry.nl  

•  na 3. ročníku Novojičínského Šišáku bude bluegrass zastoupen krátkým vystoupením Brandejs 
Family (Petr a Iva Brandejsovi s dětmi), karvinskými Silent Rain a Jirkou Králíkem s Rowdy Rascals.

•  Dobro Regal RD-65, masivní ořech, TOP model od Regal, Quarterman resonátor, Golden Gate hard 
case, špičkový zvuk, nové. DVD školy J.Douglas a R.Ickes zdarma. Cena v USA: $1.050USD. Cena 26 990 
Kč. Želízko, prstýnky, capo, struny na www.dobroshop.eu, chvatal-fast@seznam.cz, tel. 777 200 053, UL
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Kalendář akcí

alBuM
21.05.2011 Zahájení lázeňské sezony – Lázně 

Bělohrad
21.05.2011 Doubravské struny – Ronov n./D. 

,Restaurace U pardála
28.05.2011 Jamboree – Strakonice,nádvoří 

hradu
29.05.2011 Zahájení lázeňské sezony – Tepli-

ce,scéna u Prioru
03.06.2011 Hašmar country – Lovosice,přírod-

ní areál Osmička
04.06.2011 Ražický pražec – Ražice u Písku
11.06.2011 Velichovský country fest – Velicho-

v,Restaurace U lípy
11.06.2011 Potlach u Stráníků – Kálek v Kruš-

ných horách
17.06.2011 Banjo Jamboree – Čáslav, Letní kino
18.06.2011 Klášterecká country koza – Klášte-

rec n/O. ,Letní kino
18.06.2011 Březnoukej – Březno u Chomuto-

va,areál U rybníčka
25.06.2011 Rychnovský rynek – Rychnov 

u Děčína
01.07.2011 Lázeňské kulturní léto – Lázně 

Bělohrad,areál lázní
02.07.2011 Internationales Munich Bluegrass 

festival – Hallbergmoos,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
28.05.2011 Strakonice – festival Jamboree
18.06.2011 Čáslav – festival Banjo Jamboree
02.07.2011 Záhornice – festival

BrZDaŘi
21.05.2011 Amistar Resofest Kladno (otevřená 

scéna na pěší zóně)
17.06.2011 Banjo Jamboree Čáslav 
30.07.2011 Slavnosti trubačů Hlásná Třebáň
13.08.2011 Kutnohorská kocábka (areál pod 

Vlašským dvorem)

BuriZoN
07.05.2011 Sport live country Trnova-

ny 2011 – Teplice
18.05.2011 Chovatelský den – Sobotka
21.05.2011 XII. Olšinská struna – Olšina
28.05.2011 Jamboree 2011 – Strakonice
01.06.2011 Votvírák Porty 2011 – Ústí n/L
03.06.2011 Mezinárodní finále Porty 2011 – 

Ústí n/L
04.06.2011 Hašmarcountry – Lovosice
04.06.2011 Pamětnický šutr 2011 – Pamětník
18.06.2011 Ždárecké parohy – Ždárek

PoutNÍCi
16.05.2011 Brno,Cafe Práh Ve Vaňkovce 
20.05.2011 Brno,Nádvoří Staré radnice Pivní 

festival
21.05.2011 Opava Kateřinky,Kateřinský count-

ry festival 
27.05.2011 Strakonice,Letní kino Jamboree
28.05.2011 Kostelec nad Černými lesy ,Kera-

mické trhy
28.05.2011 Záluží u Stodu,Festival GIGANT
01.06.2011 Brno,Přehrada festival IGNIS BRU-

NENSIS
02.06.2011 Pozlovice,Hotel Ogar
03.06.2011 Lázně Bělohrad ,Areál lázní
04.06.2011 Plouknice,Country klub V jeteli
05.06.2011 Brno Medlánky,KC Sýpka Den dětí
11.06.2011 Libina 17.00 Festival
11.06.2011 Olšovec u Hranic 21.00 Festival 

Rybníček

Kalendář akcí
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16.06.2011 Andělská hora 19.00 Divadelní 
festival

17.06.2011 Čáslav 20.00 Festival Banjo Jam-
boree letní kino

18.06.2011 Zlín 17.00 Pivní slavnosti
18.06.2011 Brno Řečkovice 21.00 Folk festival 

Starý pivovar
25.06.2011 Božičany 19.00 Festival Kamion
08.07.2011 Strážnice 22.00 Zámecký park 

festival Slunce
09.07.2011 Oldřichovice u Napajedel 17.00 

Festival Oldřichovický žejdlík
09.07.2011 Radnice 23.00 Festival Radnické 

sedlo
10.07.2011 Dačice 21.00 Nádvoří zámku 

festivalů Dačická kostka
15.07.2011 Hradešín 20.00 Festival Hradešín-

ské struny
16.07.2011 Krucemburk 19.00 Areál Moře 

u rybníka Řeka
22.07.2011 Hořice na Šumavě 19.00 Areál 

pašijových her
23.7.2011 Moravská Třebová 18.00 Festival 

Bramborák
23.7.2011 Dlouhá Loučka 20.00 Festival
29.7.2011 Karolínka 19.00 Areál zvonice 

Soláň
30.7.2011 Jaslovské Bohunice Slovensko 

03.00 Festival Dobré slunce

30.7.2011 Klentnice 19.00 Café Fara
31.7.2011 Most 13.30 Festival Folkový Most
05.08.2011 Bystřička 19.00 Letní kino festival 

Starý dobrý western
06.08.2011 Budislav u Litomyšle 20.30 Festival
12.08.2011 Slavkov u Brna 19.00 Panský dům 

festival Folk a country na Panském 
domě

13.08.2011 Jedraž 14.00 Festival Poslední 
kovboj

13.08.2011 Hlinsko 20.00 Festival Hlinecký 
špekáček

14.08.2011 Kobeřice u Opavy 17.30 Koberský 
odpust

19.08.2011 Hoštice 18.00 Stodola Michala 
Tučného

25.08.2011 Pozlovice 19.30 Hotel Ogar
26.08.2011 Piešťany 19.00 Festival Country 

Lodenica
10.09.2011 Nošovice 14.30 Radegast den
14.09.2011 Mladá Boleslav 19.00 KS Svět
17.09.2011 Lázně Darkov 15.00 Ukončení 

lázeňské sezony
24.09.2011 Dobruška 15.30 Náměstí F.L.Věka 

Svatováclavské slavnosti
25.09.2011 Nové Hrady 14.00 Nádvoří hradu
29.09.2011 Děčín 19.00 Městské divadlo



uzávěrka Bg listů č. 3/11
je 31.08.2011. 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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