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Bluegrassová
asociace
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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Oslava sto let Billa Monroea v německém
Birkenriedu
V nádherném prostředí bývalého zahradnictví v Birkenriedu nedaleko německého Günzburgu, proměněného v uměleckou kolonii, se již
potřetí konalo 2 – 4. září třídenní mezinárodní
bluegrassové setkání – 3. International Bluegrass Meeting. Hlavním důvodem byly letošní oslavy stých narozenin otce bluegrassu Billa
Monroea a připomínka patnáctiletého výročí
jeho úmrtí.

dows, dvojhlasné jódlováni Marka a Davida jsme
slyšeli v Monroeově Muleskinner Blues, Pavlova
basa zase zazářila při sólu v Alabama Jubilee. Petr
učil obecenstvo, jak se vyslovuje Cwrkot a lid se
mohl uchechtat. První polovina publika měla říkat
CWR a druhá KOT. Petr pochopitelně nevěděl, že
kot znamená německy lejno a tak se nestačil divit
reakci publika. To bylo smíchu! Nechtěli je vůbec
pustit z jeviště!

Na pátečním večerním koncertě v bývalém skleníku jsme mohli vidět českou kapelu
Bluegrass Cwrkot a německý kvartet Sacred
Sounds of Grass. Každá z kapel zahrála dva sety
a nakonec ještě pár písní společně. Bluegrass
Cwrkot si publikum získal hned po prvních tónech. Svým tradičním přednesem a oblečením
a místy komediální show se snažili co nejvíc
přiblížit klasickým Monroeovým Bluegrass Boys.
Jsou proto v Evropě, hlavně v Holandsku a Norsku velmi oblíbení a také v Německu jejich okruh
fanoušků neustále roste.

Sacred Sounds of Grass je jedna z nejlepších a nejstarších německých formací. Působili
velmi „učesaným“ dojmem, jejich doménou je
hlavně čtyřhlasný zpěv, některým z publika připadali po Cwrkotu až moc svatí... Nakonec zahrály obě kapely společně, ale to já již musela se
svými hostiteli v mezičase odjet.

Kapelu založili před 22 lety bratři Brandejsové, basista Pavel „Brandy“ a banjista Petr a vystřídala se v ni za ta léta již spousta muzikantů. Hybnou silou býval banjista Milan „Stranger“ Leppelt,
který předloni zemřel na následky vosího bodnutí.
Po jeho smrti se k nim vrátil zakládající člen Petr
Brandejs. Na kytaru hraje a zpívá Jan „Hombre“
Lžíčař, na housle mladý a dravý multiinstrumentalista David Koucký. Mandolínu střídá s kytarou
a krásně zpívá a jódluje syn zakladatele nejstaršího bluegrassového festivalu v Evropě – Banjo
Jamboree – Marek Macák. Během jejich setu se
diváci mohli upleskat. David exceloval v instrumentálce napodobující ptačí zpěvy Listen to the
Mocking Bird, Hombre v Dig a Hole in the Mea-
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Vrátili jsme se v sobotu odpoledne, bylo
nádherné počasí. Zatím co Big Herbert chystal
zvukařský aparát a pak následovala volná scéna,
vydala jsem se na průzkum okolních bažin, kde
je několik jezer a přírodní rezervace pro vodní
ptáky. Vrátila jsem se právě včas, abych si poslechla povídání Eberharda Finke (dlouholetého redaktora nejstaršího německého časopisu
Bluegrass Bühne) o otci bluegrassu. Také jsem
měla dost času obdivovat umělecká díla v okolí
a výstavu fotografii Billa Monroea, ve stodole,
kde běželo také nonstop video o jeho životě
a díle. Bluegrass Cwrkot odjel časně ráno na
festival do belgického Namuru a Sacred Sounds
of Grass na švýcarský Sunny Mountain Festival.
Zato z vystoupeni ve Švýcarsku přijela holandská
kapela Bluegrass Boogiemen. Místo plánované Way Out West z Arizony, kteří zrušili celou
Evropskou šňůru, se dostavila další tradiční kapela z Mnichova, Strictly Bluegrass.

V neděli dopoledne se konala ranní mše pod
širým nebem u půvabné kaple. Bluegrass Boogiemen tam vložili několik gospelů a střídali se
s místním německým country zpěvákem Mandy

Strobelem, který nám zazpíval s kytarou několik vlastních písní s náboženskou tématikou. Dal
by se přirovnat k Johnymu Cashovi. Vládla tam
taková pohoda a mír, že jsem si vůbec nepřipadala jako v jedenadvacátém hektickém století,
ale vrátila se v myšlenkách do starých lepších
časů. Pak následoval Brunch a další dvě hodiny muziky s Bluegrass Boogiemen, Rolling Hils
a Mandym. V druhé polovině programu jsem ale
již byla na cestě do Ulmu na vlak, kam mne vzali
Lody VanVlodrop s manželkou Kirsten. Lody je
jeden z nejlepších a nejžádanějších, v Německu
žijících, houslistů. Hrál tam jako host jak s kapelou svých krajanů Bluegrass Boogiemen.
Diky patří pořadatelům akce, ze které se vyklubal nádherný festival – Country & Western
Friends klubu Koetz. Myslím, že by z nich měl
i sám Bill Monroe velkou radost! Každopádně
budu na tuto oslavu ještě dlouho vzpomínat!
Lilka v Bülachu 10. září 2011
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Večerní program zahájila novější místní formace Rolling Hills, sestávajicí ze dvou mladých
dívek a dvou mnichovských bluegrassových
veteránů. Po hodině je vystřídali velmi tradiční
Strictly Bluegrass, kteří se moc líbili. Zlatým
hřebem sobotního večera se stali Bluegrass
Boogiemen sršící temperamentem a hrající kromě bluegrassu také western swing, rockabilly
a country. Také jich se obecenstvo nemohlo nasytit a chtělo pořád víc. V druhé polovině večera
se všechny tři kapely znova vystřídaly a nakonec
přisel tradiční jam session. Jako poslední zazněl
největší hit Billa Monroea – Blue Moon of Kentucky. To již bylo dlouho po půlnoci. Tentokrát
jsem nikam nemusela odjíždět, zůstala jsem
u kamarádky Reginy Maier v jejím obytném autě
a tak zbyl čas i na malý noční jam.

BLUEGRASS FEST v CHOMUTOVĚ
22.10.2011 od 18 hodin music club U Bizona
Album (Chomutov)
Experiment (Litvínov)
Blues No More (Most)
Bruno Unit (Ostrava)
Veget (Praha)
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Ohlédnutí za Banjo Jamboreem 2011
Letošní Banjo Jamboree je za námi a vzhledem k tomu, že přípravy na jubilejní čtyřicátý
ročník, který proběhne v roce 2012, jsou v plném proudu, nezaškodí možná připomenout
průběh toho letošního.
V pátek 17. června úderem osmnácté hodiny začala před zaplněným areálem letního kina
v Čáslavi kapela Dessert. Od doby svého vzniku je skupina postavena na dámském vokálu,
který v součastné době obstarává Jitka Hrubošová s dcerou Vlaďkou, obklopené vynikajícími
muzikanty. Nelehký úkol zahájit festival zvládl
Dessert se svým tradičním bluegrassem na výbornou. Následovala kapela Twisted Timber,
která se věnuje modernějšímu bluegrassu a patří k těm šťastným kapelám, které mají ve svém
středu rodilého mluvčího, v tomto případě je to
kytarista a zpěvák Matthew Whitten. Naprostou tradicí pak pokračovala plzeňská Dřevěná
Tráva, band okolo kapelníka a mandolinisty
Pavla „Klobouka“ Kloboučníka, ortodoxního
(a někdy i malinko nesnášenlivého) vyznavače
těch nejdřevnějších forem bluegrassu. Brzdaři
jsou vlastně víceméně místní kapelou, do Kutné
Hory je to z Čáslavi, co by kamenem dohodil.
Mimochodem, patří mezi skupinami mezi seniory, protože příští rok oslaví čtyřicátý rok existence. Následovali další veteráni, brněnští Poutníci,
kteří letos slaví už čtyřicátý první rok na prknech,
která znamenají různé muzikantské, zejména jaterní neduhy. Poutníci měli ve své bohaté historii nejrůznější sestavy, ale musím říct, že tahle je
jedna z mých nejoblíbenější a publikum brilantní výkony a tlak náležitě ocenilo. Chomutovský
Album mě vždycky potěší. Navíc za ta léta, co
je znám, mi připadá, že jsou to nejen vynikající
muzikanti, ale i bezvadná parta a to je věc, kterou si já osobně cením čím dál tím víc. Petr Kůs
a Fámy patří k naší špičce. Petr je navíc velmi
plodný skladatel, takže kapela může nabídnout

řadu autorských CD a to nemluvím o písničkách,
které otextoval pro legendární Blanket a které se
dodnes hrají. Předposlední kapelou pátečního
večera byla další naše bluegrassová stálice, plzeňský COP. Tlak, který kapela okolo Míši Leichta vytváří, jí může závidět spousta kapel a písničky COPu už dnes neodmyslitelně patří k české
bluegrassové klasice. Páteční večer bezvadně
ukončil první zahraniční host Blueland, parta
sympatických gentlemanů ze Slovenska s Holanďanem a fenomenálním kytaristou Ralphem
Schutem, zde ovšem na postu banjisty.
V sobotu dopoledne proběhlo finále předkol
letošního BJ. Z předkol postoupily kapely Early
Times (předkolo v Moravské Chrastové), Abalon a Od plotny skok (předkolo v Chomutově). Vítězem se hlasy jako poroty, tak diváků stal
Abalon, ve kterém sešli bluegrassoví veteráni
jako Lukáš Mayer nebo Jirka Bok. Každopádně
jsme jako pořadatelé byly trochu zklamaní slabou účastí v předkolech a pro příští rok jsme se
rozhodli předkola nepořádat. Stojí nás to poměrně dost úsilí i financí a výsledek neodpovídá
vynaložené námaze.
Sobotní odpoledne otevírala kapela BlueRej, kapela bluegrassových veteránů, se záviděníhodným tenorem Honzy „Meruna“ Meisela.
Po jejich zdařilém úvodu si diváci mohli vychutnat několik kousků od letošního vítěze předkol
a následoval loňský vítěz, Giant Mountain
Band. Kapela se velmi pěkně věnuje tradičnímu
bluegrassu a ve svém středu má rovněž rodilého
Američana, mandolinistu Luciena Holmese. Ten
nám letos zprostředkoval vystoupení hlavního
zahraničního hosta a patří mu za to velký dík.
Následovat měla kapela Blue Gate, která se ale
bohužel musela na poslední chvíli omluvit pro
zranění kytaristy. O něco dříve proto začali rovněž tradiční Sunny Side. I když s tou tradicí je to

Festival pokračoval vystoupením kapely
hvězd. Tu napřesrok neuslyšíme, protože nějaký
vtipálek uzmul v sobotu večer krabici s hlasovacími lístky, nepodařilo se nám ji najít ani v neděli,
kdy jsme i prohledávali kontejnery. Pak mělo následovat tradiční focení banjistů, bohužel nám
ale letos počasí v sobotu odpoledne nepřálo.
Déšť byl takový, že se focení několikrát odkládalo, a když nakonec přestalo pršet, byla už
zase příliš tma. Z toho důvodu také vznikl trochu časový zmatek a krátká přestávka, po které
nastoupil Radim Zenkl, mandolinista světového
věhlasu, žijící už dlouhou dobu v USA. Nadšenému publiku předvedl, co všechno a jak se dá zahrát na mandolínu a také na nejrůznější píšťaly
a flétny. Po něm následující Black Jack se stálým
hostem Ondrou Kozákem na housle předvedl
bluegrass nejvyšší kvality. Však také chlapci letos
opět posbírali řadu ocenění po celé Evropě. Přímo mezinárodní složení měl Fragment, kapela, kde vedle Jany Mougin (žije v USA) hrají dva
virtuózní hráči ze Slovenska, Heinrich Novák na
dobro a Richard Ciferský na banjo. Sestavu nově

doplňuje brilantní kytarista Ondra Kozák.
Hlavním tahákem sobotního večera byl bezpochyby americký mandolinista a zpěvák Don
Rigsby s kapelou The Midnight Call. Očekávání naplnili beze zbytku a ovace publika nebraly
konce. Kapela hrající ryzí bluegrass střídala věci
známé i neznámé, rychlé i pomalé a Rigsby potvrdil svou pověst excelentního tenorového zpěváka, který se podílel na řadě velmi ceněných
nahrávek v USA. Při Kentucky Waltz běhal mráz
po zádech myslím nejenom mně. Řada přídavků
a neutuchající potlesk mě opět přesvědčil o tom,
že publikum na BJ vždy ocení bluegrass poctivě
zahraný tak, jak ho otcové zakladatelé vymysleli.
Nic víc, ale také nic míň. Jejich výkon je třeba
ocenit o to víc, že měli za sebou únavnou šňůru
a ještě v noci ze soboty na neděli museli odjet,
aby stihli vystoupení v Holandsku v neděli odpoledne. Po jejich vystoupení však ještě dlouho
prodávali CD, podepisovali se a fotili s nadšenými fanoušky. Rigsby i kapela byli festivalem
okouzleni neméně a bylo velmi příjemné slyšet
z jejich úst slova chvály. Pro dramaturgii byl ovšem oříšek, totiž kdo by měl následovat po této
bombě.
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takové zvláštní, někdy mi připadá, že kdo hraje
v čisté košili a ještě nedej bože v klobouku, je
automaticky označen za tradicionalistu, zatímco
znakem moderního pojetí bluegrassu jsou kraťasy a kristusky. Trochu mi z toho mizí ta muzika,
mám pocit, že třeba Martin Krajíček nebo Petr
Vošta ani se Sunny Side nehrají až tak tradičně,
jak někteří usuzují z jejich vzhledu. Každopádně
ale jejich vystoupení byla jako obvykle show se
vším všudy a diváci to také patřičně ocenili. Další kapela, Jirka Králík & Rawdy Rascals byli
se svým western swingem příjemný žánrovým
zpestřením, letos s novým kontrabasistou. Poté
jsem odehrál svůj set s BG Cwrkotem. Musím
popravdě říct, že vzhledem k tomu, že se většina
kapely velmi aktivně podílí na přípravě festivalu
a máme fůru starostí i během BJ, nebývá pro nás
naše vystoupení zde až tak úplně pohodové, jak
bychom si přáli.

Úkolu nadmíru obtížného se bezvadně zhostilo duo Beňa & Ptaczek, hrající opět trochu
odlišný žánr, mississippské blues v jeho dřevní
podobě. Jejich vystoupení je ohňostrojem dobré muziky, gagů a vtipů a chlapci měli stejný
úspěch, jako když vystupovali na BJ před čtyřmi
lety. Předposlední kapelou byli letos G-Runs &
Roses, kapela ověnčená snad všemi možnými
evropskými oceněními. Své pověsti nezůstali nic
dlužni a padesát minut nám předváděli to nejlepší, co lze v Evropě dnes slyšet. Poslední kapelou pak byl již tradičně Reliéf. Ani tahle kapela
nezůstala své pověsti nic dlužna a blýskla se také
řadou nových písniček. Jen jsem měl pocit, že se
teď trochu míň věnují tomu, s čím se kdysi dostali mezi evropskou bluegrassovou extratřídu, to-
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tiž čtyřhlasým vokálům, na které publikum vždy
netrpělivě čeká. Nakonec se ale diváci dočkali
i tohoto žánru. Kapelu jako obvykle uváděl mistrným způsobem Jirka Holoubek, který se mnou
zároveň uváděl i celý sobotní program. V pátek
mi s uváděním pomáhal Pepa Voda a s oběma
bylo myslím publikum velmi spokojené.
Vystoupením Reliéfu letošní ročník BJ skončil a nezbývá než doufat, že se ten příští vydaří
neméně. Pokusili jsme se jako obvykle namíchat
směs všech odstínů bluegrassu, které jsou nás ke
slyšení. Stejně tak jsme se kromě špiček snažili
představit i kapely, které jsou nějakým způsobem pozoruhodné či reprezentují určitý region
nebo mají zajímavou historii. Jako každý rok
jsme program zpestřili několika kapelami hrajícími odlišný žánr, i když určitě někomu někdo
chyběl či přebýval. Já už za ta léta celkem vím,
kdo mi přijde sdělit, že ten či onen hraje sice
dobře, ale že je to nějaké moderní a nemá to
na BJ co pohledávat. Stejně jako vím, kdo bude
u stánku huhlat, že už ty klobouky a saka nemůže ani vidět a tradici ani slyšet. Leč není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Měli
jsme letos opět řadu doprovodných programů
včetně programu pro děti a hojně navštívených

workshopů. Stejně tak byly připraveny obvyklé
prodejní výstavy nástrojů, které ovšem pro nepřízeň počasí v podstatě neproběhly. Tím víc je
třeba ocenit všechny výrobce, kteří nás dlouhodobě podporují – Rosťu Čapka, Jardu Průchu,
Františka Furcha, který věnoval letos do dražby
vynikající kytaru, Ondru Holoubka, Pavla Kryštůfka a další.
Letos BJ opět po letech zvučil Alois Vašků
a musím říct, že se svého úkolu zhostil se ctí,
zvuk byl vynikající a na profesionální úrovni. Velký dík patří všem, kteří pomáhali s přípravou,
organizací a zdárným průběhem celého festivalu, stejně jako všem prodejcům a stánkařům
s občerstvením. Nemenší dík patří všem sponzorům, v první řadě firmě LESS, bez jejíž velkorysé
finanční podpory by na pozvání Dona Rigsbyho
nebylo ani pomyšlení. Největší dík ale patří všem
těm, kteří se na letošní ročník Banjo Jamboree
přijeli podívat. Srdečně vás zveme na příští, již
čtyřicátý ročník tohoto nejstaršího evropského
bluegrassového festivalu. Přípravy jsou už v plném proudu.
Pavel Brandejs

Poutníci na Banjo Jamboree 2011 (foto: Jana Musílková)
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Jednou z akcí pořádaných v sobotu 13. 8.
2011 byl Bluegrass na Mlejně.
Přestože samotný festival začínal až ve
14 hodin, vydala jsem se na cestu již v brzských
ranních hodinách. Využila jsem příležitosti a celý
zbytek volného dopoledne strávila prohlídkou
krásného města Jičína – „města pohádek“. Po
poledni jsem se busem přesunula na samotnou
akci.
Letos se konal 2. ročník bluegrassového
a countryového festivalu Bluegrass na Mlejně opět v areálu Janďourkova Mlýna v Sedlišti
u Starých Hradů (okres Jičín). První ročník měl
díky vydatné průtrži mračen smůlu a musel se
konat uvnitř mlýna. Tentokrát bylo počasí milosrdnější. Sice jsme také trochu zmokli, ale mohli
jsme být venku až do pozdních nočních – ranních hodin.
Celý festival probíhal v přátelském duchu.
Opět chválím výběr kapel! Mohli jsme slyšet
i vidět Flastr, Modré kšandy, 4Band, Pontiac,
Fair Play Grass, Album, Wyrton a Blueland.
Některé z kapel jsou vysloveně má srdeční záležitost ( proto jsem se sem moc těšila). Zmínila
bych se alespoň o kapele Wyrton, která letos
slaví 20 let vzniku kapely vůbec, 15 let bluegrassové dráhy, ale hlavně křtí, námi fandy dlouho
očekávané, CD Tvoje sny. Celý večer zakončila

vynikající slovenská kapela Blueland.
Programem provázel místní kovboj, který se
nedržel svých slov: „ ...a mimo jiné si zde můžete dát pivo Svijany, které já bohužel nesmím,
protože bych pak nemohl moderovat.“ Nejvíce
postižen jeho ostrovtipem byl právě poslední
Blueland. Nastěstí celá kapela jeho „humorné
poznámky“ přešla a začala hrát.

Bluegrass Na mlejně

Bluegrass Na mlejně

Moc bych chtěla vyzdvihnout práci zvukaře! Jsem jen řadový posluchač, ale řekla bych,
že bylo vše slyšet, jak mělo – vyváženě a hlavně
jsme byli všichni ušetřeni šumů a houkání.
Vzhledem k tomu, že jsem si nedala v Jičíně
oběd, mě moc mrzelo, že zkysnul guláš, takže byl
výběr pouze mezi klobásou, polévkou a chlebem
se sádlem. Na lačno se pít nedá, takže jsem za
odpoledne zvládla moc dobré čtyři chleby se sádlem. Jo, a kromě piva Svijany zde měli i Plzeň!
Mlejn má ještě jednu velkou výhodu – má
veliký půdní prostor se spoustou postelí, takže
si stačí vzít jen spacák. Pokud by někdo raději
přírodu, je tady i místo na stanování.
Festival i jam jsem si moc užila, probíhal
v naprosto pohodovém duchu!
Lenka Veselá
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20 let bluegrassu ve Strakonicích aneb
Jamboree 2011 27–28. května
Na letošním Jamboree bylo co slavit! Dvacet
let bluegrassu ve Strakonicích, sto let od narozeni Billa Monroea a patnáct po jeho odchodu
do nebeské kapely. Program byl výborně vymyšlený a velice nabitý. Bohužel počasí nám zase jednou
nepřálo. Jela jsem s Big Herbertem a Friedrichem
Hog z německého Vöhringenu po senzačním koncertě Valerie Smith, Becky Buller & Liberty Pike. (Psala jsem o nich v článku o bluegrassovém festivalu
v německém Buehlu.) Tam začalo pršet už ve čtvrtek
v noci. A celou cestu do Čech ani na minutu nepřestalo. Jako spousty ostatních jsme doufali, že se
páteční program bude odehrávat v kulturáku, i když
tam není ta správná festivalová atmosféra, ale zato
aspoň sucho. Ale jako vždy, vše bylo jinak a festival
se konal v mokrém letním kině.
V pátek o půl osmé to vypuklo. Zahajoval písecký Kvintet, další v řadě byl Vojta Zícha se svou
Druhou Mízou. Všichni se těšili na znovuzrozený
Fragment. Jana Doláková-Mougin si odskočila
ze svého nového domova v Nashvillu a předvedla
nám svou staronovou kapelu. Zůstali v ni z původních členů pouze dobrista Henrich Novák a pozdější
banjista Richard Ciferský. Nově přibyl Ondra Kozák
s kytarou. Nezklamali! Poutníci nám předvedli perfektní show jako vždycky. Sestava Modrotisku byla
také trochu změněná, ale výborná jako jindy.
Pak přišly na řadu festivalové hvězdy: páni kytaristé Beppe Gambetta z Itálie a americká kytarová
legenda Dan Crary. To už se dokonce umoudřilo
počasí a konečně přestalo pršet. Beppe nás uvítal svou půvabnou češtinou: „Ty vole, to je teda
kosa!“ A ta taky byla a jim pěkně mrzly prstíky. To
co nám předvedli, byl pořádný nářez a všem bylo
aspoň u srdce zase teplo. Bylo už po půlnoci, když
nastoupili Copáci. Trochu tam chyběl Jirka Vopava,
kterého zaskočil mandolinista z Blue Gate. Celým
večerem nás provázeli Míša Leicht a Rosťa Čapek.
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Bohužel počasí se podepsalo na účasti, nepamatuju
tam tak málo lidi v pátek. Všichni doufali, že zítra
bude líp. Byli jsme tak zmrzlí, že jsme se ani nešli
nikam veselit. Moji němečtí přátelé odešli do hotelu
už po Fragmentech, neb si poprvé vzali sebou manželky, aby jim ukázali, jak je u vás dobře a proč sem
tak rádi jezdí. Ty ale odmítly mrznout a moknout.
Sobotní ráno vypadalo docela slibně a už jsme
se těšili na hradní nádvoří, kde o půl jedenácté začínal Bluegrass Session No.11 otevřenou kytarovou
dílnou Masters of the guitar – kytarovými mistry
ze tří generací. Pan universitní profesor Dan Crary
(1939), Beppe Gambetta (1955) a Ralph Schut
(1982). Trochu vám je představím.
Dan Crary napomohl prosazeni kytary jako
sólového nástroje hraného pomoci trsátka, tak
zvaného flatpickingu. Původem z Kansasu, začal
hrát na kytaru ve dvanácti letech. Po maturitě začal v Chicagu studovat teologii. Později pokračoval
ve studiu v San Francisku. Hrál v několika kapelách
a také sólově, aby si vydělal na živobytí. V roce 1967
se odstěhoval do Lousville v Kentucky a s čerstvým
titulem tam pokračoval ve studiu filosofie. Louisville
se dodnes hemží bluegrassovými muzikanty a tak
se tam stal členem progresivní kapely Bluegrass
Alliance, která v té době patřila k mým nejoblíbenějším. Po jeho odchodu zpátky do Kalifornie ho
v ni vystřídal Tony Rice. V Los Angeles se seznámil
s Byronem Berlinem a skupinou Sundance a nahrál
album Country Rock. K bluegrassu se vrátil o dva
roky později nahrávkou Lady’s Fancy. Časem se opět
spojil s Byronem Berlinem a společně s banjistou
Johnem Hickmanem zakládají skupinu CBH – Crary,
Berline, Hickman a odjíždí na turné do Japonska. Po
návratu se k nim přidali John Moore a Steve Spurgin
a založili kapelu super hráčů California, se kterou
jsem ho poznala i já. Excelovali několik let jako nejlepší instrumentální bluegrassová skupina, vídávala

Beppe Gambetta byl v Česku nesčetněkrát
a jistě ho mnohý z vás zná. Je to jeden z mála evropských muzikantů, kterým se podařilo prosadit se
i v Americe. Jeho hudba spojuje vlivy italské, slovanské, appalačské, sardinské a keltské hudby. Ve světě
je uznávaný jako jeden z mistrů inovátorů akustické
kytary. Víc se o něm dovíte na www.  beppegambetta.com.
A konečně toho nejmladšího, Mimozemšťana-Nizozemšťana Ralpha Schuta snad ani představovat nemusím. Přistěhoval se z Holandska před několika lety. Už jako dítě hrával i se svými bratry v tátově
kapele Spruce Pine, naučil se perfektně česky i slovensky a hraje s několika kapelami. Jeho hlavní je
G-Runs & Roses, loni získala na obou prestižních
evropských festivalech v holandském Voorthuizenu
a francouzském La Roche sur Foron titul evropské
kapely roku. V každé ze svých kapel hraje na jiný
nástroj, třeba ve slovenském Bluelandu na banjo.
Krásně zpívá a je to rodilý showman. To co nám ti
pani kytaristé předvedli, se ani snad nedá popsat,
musí se to vidět a zažít na vlastní oči a hlavně uši!
Bluegrassový session pak pokračoval skupinami Luňáčkové, Wyrton, Burison, 3B (což prý
znamená Budějovický Bluegrass Band). Avizovaná
kapela Giant Mountain Band nepřijela, tak odpolední program zakončoval chomutovský Album. Noc
před tím slavili narozeniny Petra Gärtnera a trošku
to na nich bylo vidět. Tak je tentokrát výjimečně nepochválím, ale hlavně, že jim bylo fajn! Ale stejně

jsem si je nejenom já moc ráda poslechla! Odpoledním programem nás prováděl Zdeněk Schwager.
Hlavní program začínal opět na letním kině ve
čtyři odpoledne. Po půlhodinách se střídaly kapely: Flashback, Blackjack, The Apple, další Američan – písničkář Brent Moyer se svým kolegou
Charlie Slavikem. Ti nám předvedli také pár kovbojských písní a přivolali znovu déšť. Na rozdíl od
trvalého patečního, to byly naštěstí jenom přeháňky.
Následovala temperamentní Blue Gate kolem Ilon
Leichtové, přísně tradiční jak oblečením tak i přednesem BG Cwrkot. Moc jsem se těšila na znovuzrozenou budějovickou kapelu Sem Tam, která
mne ve vzpomínkách vrátila o dvacet let zpátky.
Moc se mi líbili, škoda, že jsem přeslechla, jak se
zpěvačky teď jmenují. Bývalá Lenka Jakšová a Míša
Krmníčková. Lubošovi Markovi moc fandím, že je
zase dal do kupy. Výborný Monogram, který se
letos jako jediná neamerická kapela předvede na
IBMA Showcases v Nashvillu. Pak Mirek Horňák
s kapelou, o kterém jsem zde také nedávno psala,
nejlepší česká vokální skupina Relief, legendární
Blanket, draví G-Runs & Roses a jako vždy prvotřídní Druha Tráva Roberta Křesťana.
Večerní program vyvrcholil dávno po půlnoci
vzpomínkovým pásmem k nedožitým stým narozeninám otce bluegrassu – Tribute to Bill Monroe.
Na podiu nastoupili Ondra Kozák, Tomáš Dvořák,
Ralph Schut v obleku a s kloboukem, Tomáš Kubín
a Petr Brandejs. Po každé písni si přizvali nového
hosta a další skladbu zahráli pak s ním. Nejvíc se líbila Roanoke se dvěma mandolínami – Tomáš Dvořák
& Ralph Schut. Pak přišel Dan Crary, Beppe Gambetta a jako poslední Robert Křesťan. Po několika
přídavcích kolem půl druhé festival opravdu skončil,
to už skoro mrzlo. I přes tu strašnou zimu to byl senzační víkend, jenom těch diváků mohlo být aspoň
trochu víc. Dík patří dramaturgovi Petrovi Kuklíkovi,
kulturnímu středisku města Strakonic a všem organizátorům.
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jsem je občas i v Evropě. S Beppem Gambettou se
seznámili v zákulisí, když byl Beppe na šňůře s Tony
Trischkou, někdy v roce 1991. Společně již jako duo
pak v roce 1993 hráli i v Praze. Povídali mi, jak se jim
tehdy pokazilo auto, a museli se nechat odtáhnout.
Spěchali, aby nezmeškali koncert a přijeli tam na
poslední chvíli. Sice ve svém autě, ale naloženém na
odtahovém náklaďáku. Kde to přesně bylo, si již nepamatuji, možná někdo z vás ano. Dan Crary také
několikrát navštívil Prahu jako turista. Více informaci
na www.dancrary.com.

Lilka v Bülachu 4. července 2011
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Miroslav Horňák & FR Band v Malostranské
Besedě 23. dubna 2011
Po přečtení velmi zajímavé recenze Milana
Kalinicse na nové CD Miroslava Horňáka s názvem Back To Foggy Mountain na www.bgcz.
net. se ve mě probudila má příznačná zvědavost.
Čekalo na mne překvapení v podobě osobního
pozvání na koncert téhle, pro mne dosud neznámé kapely do Malostranské Besedy. Pár dní po
mém příjezdu do Brna jsem také obdržela poštou několik těchto CD pro mé americké přátele.
Hned jsem si jedno pustila a byla nadšena. Sice
se mi moc nechtělo cestovat na Bílou sobotu, ale
okolnosti se vyvíjely příznivě, tak jsem se přece
jen do Prahy vydala. Již dávno jsem chtěla tenhle
bývalý svatostánek C&W a trampské muziky zažít na vlastní kůži. Potěšilo mne, když jsem před
koncertem spatřila pár známých bluegrassových
tváří, jako Vláďu Ptáčka, Dalibora Cidlinského,
Ivana z Nové Sekce atd.
Hned na schodech mne uvítal sám Miroslav
Horňák. A toho vám musím v první řadě představit. Jeho dlouhá cesta na vrcholek kultovní
hory bluegrassových muzikantů – Foggy Mountain (pro většinu z vás známou jako ústřední melodie z filmu Bonnie & Clyde – Foggy Mountain
Breakdown) začala, když mu bylo dvanáct let.
V letech 1975 až 1981, ještě jako teenager, patřil společně s Tomášem Slavíčkem a Jiřím Novákem ke špičkovým českým banjistům. Jeho
pánem bohem byl v té době Tony Trischka. Hrával s karlovarskou skupinou Piknik, a s ní v roce
1978, když mu bylo sedmnáct, vyhráli interpretační Portu v Olomouci. V kapele hrál na kytaru
také jeho brácha Zoli a Petr Klee na mandolínu.
Jejich šťastná hvězda rychle zazářila, ale bohužel stejně rychle zase pohasla. Záhy komunisté
zavřeli jeho tátu a svět kolem se začal bořit jako
domeček z karet. Opustila ho první láska, jeho
nejlepší kamarádi Tomáš Slavíček z Liberce a Jir-

ka Novák z Prahy utekli do Kanady. Jirku Nováka
emigrace stala život.
Jeho banjo zůstalo zapomenuté pod postelí skoro třicet let. Po sametové revoluci se mu
otevřely další možnosti, začal dělat kariéru, založil rodinu a stal se z něho úspěšný finančník.
Procestoval svět a pak to přišlo. Uslyšel Tonyho
Trischku hrát na jeho sólovém albu skladbu Liberec. Ve vzpomínkách ho to vrátilo zpět a jeho
chlapecké srdce se rozzářilo. Pomalu začal znovu sledovat americkou hudební scénu. Jednou
v televizi viděl, jak operují na otevřeném mozku
šedovlasého gentlemana, který během operace hraje na banjo. Poznal v něm jeden ze svých
idolů, Eddieho Adcocka. Uvědomil si, jak je vše
je relativní, život utíká, Beatles, Leonard Cohem
a další jeho idoly zestárly a spousta banjistů –
mezi nimi i náš Marko Čermák již nikdy nebudou schopni zahrát Foggy Mountain Breakdown
v původní rychlosti, protože buď jim to jejich
zdravotní stav nedovolí, nebo již dávno hrají
v nebeské kapele. Rozhodl se, že natočí album
svých nejoblíbenějších skladeb ze sedmdesátých
let. Při poslechu tohoto cédéčka jsem se zavřenýma očima znovu slyšela Earl Scruggse, Billa
Keitha, Tonyho Trischku, Petera Wernicka, Erika
Weissberga, Davida Grismana i další jeho vzory,
které skoro všechny osobně dobře znám.
Koncert začal o půl deváté a Miroslav nám
představil kapelu jako příležitostnou maďarsko
českou formaci na svém třetím živém koncertu.
Zajímalo mne, co znamená FR Band. Prý skupina
Františka Raby, jinak také CAMAEL. Tvoří ji František Raba – basa, Pavel Fischer – housle, Norbi
Kovacs – kytara a Camilo Caller – perkuse, plus
hosté. Jelikož jsou všichni z nich profesionální
muzikanti, psát o nich by bylo na román. Zahá-

Na řadu přišly skladby Tonyho Trischky.
K jeho nádherné písni For You si přizval svého
bratra Zoliho a dávného spoluzakladatele Pikniku, mandolinistu Petra Klee. Dalším hostem
byl Ruda Rabiňák se svým Gibsonem. Vypálili na nás Minor Swing od Djanga Reinhardta
tak, jak ji hrával David Grisman se Stephanem
Grappellim. Následoval Cannonball Rag a pak
něco od Jimmyho Hendrixe. Hned na začátku
prohlásili, že budou hrát písničky ze všech koutů
světa. Tak na řadu přišla i slovácká lidová Keď
som sa narodil, kterou uvedli jako píseň z „česko-vietnamského pomezí“ (jak se dalo soudit dle
předehry s trianglem), věnovanou přítomným
příbuzným z Uherského Hradiště. Horňákovi
jsou napůl Maďaři, proto ani maďarské melodie
nepřišly zkrátka.
Konečně nastal ten slavnostní okamžik, na
který se celý večer čekalo. Na pódium byl pozván jako kmotr Dalibor Cidlinský, jeden z Miroslavových mentorů, se kterým dvacet let neviděli
a pokřtil jejich CD šampusem. Po skladbě Caravan od Duke Ellingtona, kterou nám nejenom
zahráli, ale ji i Eliška zazpívala, následovala přestávka.

nám s Miroslavem na dvě banja tradicionál Old
Joe Clark a pak zůstal Vláďa sám se svou dcerou
Eliškou. Ta nám předvedla v jeho doprovodu dvě
své vlastní písně, Desáté setkáni a Norbert Jánský (její nejnovější o imaginárním vztahu s imaginárním Norbertem). Kapela se vrátila a zahrála
Jordu od Duke Jordana, prý oblíbenou Karlem
Velebným. Já ji znám ve stejné verzi, jak ji hrával,
a dodnes hraje, Bill Keith. Oči jsem si mohla vykoukat na jedinečnou souhru muzikantů přímo
přede mnou – housle, basa, kytara. To se jenom
tak nevidí. A ta radost z dobré muziky, která
z nich vyzařovala. Ale i všichni ostatní členové
souboru byli prvotřídní. Večer ubíhal jako voda
a poslední píseň měla být opět bluegrassová
Dark Hollow. V sólech se při ní vystřídali všichni
přítomní muzikanti. Obecenstvo ale stále nemělo dost, a tak jako přídavek následovala píseň
Leonarda Cohena Who By Fire. Zpívala ji opět
Eliška. Začínala melancholicky, jak už to u Cohena bývá, pomalu nabírala na síle a končila jako
rocková vypalovačka.
Koncert byl senzační, ani chvíli jsem nelitovala, že jsem se na Bílou velikonoční sobotu místo na Oslavku vydala do Prahy. Bluegrassu tam
sice moc nebylo, ale naštěstí nejsem jednostranně založená. Byla to MUZIKA s velkým M. Mohu
vám tuto formaci vřele doporučit.
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jili bluegrassovou skladbou Shucking The Corn,
která se kdysi objevila na soundtracku filmu
„Deliverance“. Ten ve své době přivedl k banju (či k ježdění na divoké vodě) tisíce mladých.
Nejznámější melodie tohoto soundtracku je Duelling Banjos. Pak si pozvali na jeviště zpěvačku
Elišku Ptáčkovou a ta nám zazpívala Norwegian
Wood od Beatles. Miroslav nám prozradil, že
tady, na podiu Malostranské Besedy, stál naposled před třiatřiceti lety.

Lilka, Bülach 10. května 2011

V další části, po Huckling the Berries od formace Country Cooking byl pozván na jeviště
další host, Vláďa Ptáček. Bývalý banjista plzeňského Copu a jinak teď již po celém světě známý jako výrobce banjí a jejich součástek. Zahráli
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Největší německý bluegrassový festival
v Bühlu
se letos již po deváté konal 13. – 14. května
ve městě proslulém švestkami, o kterém jsem
psala zde již psala v článku o únorovém evropském bluegrassovém Summitu. Na programu
bylo tentokrát šest kapel ze čtyř zemí. Poprvé
v historii festivalu tam vystupovali také Švýcaři
a to Sunny Montain Grass, Angličané The Toy
Hearts z Birminghamu a Kanaďané Red Grass
z Vancouveru. Zbývající kapely byli Američané,
Valerie Smith & Liberty Pike z Tennessee, Special
Consensus z Chicaga a Doyle Lawson & Quicksilver. Již v pátek večer byl obrovský sál Bürgerhaus Neuer Markt vyprodaný a úderem sedmé
to vypuklo.
Zahajovali Sunny Mountain Grass, ze začátku snad trošku nervózní, ale po vřelém přijetí publika to z nich brzo spadlo. Kapela byla
založena v roce 1988 a už třináct let pod svou
domácí horou Sonnenberg, od níž je odvozen
název kapely, pořádají jeden z nejlepších švýcarských bluegrassových festivalů. Zúčastnilo se ho
v minulosti také několik českých i slovenských
skupin. Hrají ve složení Robert Brunner – dobro,
Andreas Kappeli – Banjo, Thomas Custer – mandolína, Tom Borcherding (kromě Krüger Brothers
jeden z nejlepších švýcarských muzikantů) – kytara a Daniel Girard – basa. Všichni krásně zpívají.
Kromě tradičních bluegrassových standardů
jsme měli možnost slyšet také několik písní a capella, rychlé instrumentálky a také vlastní tvorbu. Celým programem vtipně provázel Thomas
Custer. Jeho „high lonesome“ hlasem zazpívaný
a zajódlovaný Muleskinner Blues hlas přivedl publikum přímo do extáze a musel pak několik částí opakovat znova a znova. Také Old Joe Clark
v rytmu vlaku se moc líbil, stejně jako vlastní in-
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strumentálka o španělském psovi jménem Perruggio, který vždy ráno čekal na pláži, až začne
Andy hrát na banjo. Ač hráli celkem devadesát
minut, obecenstvo si ještě vyřvalo a vytleskalo
pár přídavků, poslední byla nádherná Who Will
Watch the Home Place. Hoši byli spokojení a prohlásili, že jsem jejich nejvěrnější fanynka, skoro
jako maminka, neb je všechny znám ještě dřív,
než kapela vznikla a vždy, když vystupují v cizině, tak jsem tam s nimi. Mimo území Švýcarska
hráli pouze dvakrát, a to v roce 2008 na Bohemian festivalu v Písku v Česku a teď tady.
A pak nastoupili Valerie Smith & Liberty
Pike. Valerie Smith je bombastická zpěvačka
a showmanka s obrovským charisma z půvabného městečka Bell Buckle v Tennessee. Střídavě hrává na housle, mandolínu i kytaru a tančí
kolem mikrofonu. Povídala, že mandolínu tentokrát zapomněla doma a zjistila to až na letišti. Chtěla prý si ji nechat poslat, ale stalo by
to pomalu jako nová, tak se musí pro tentokrát
spokojit s tím, že si ji bude sem tam půjčovat
od Shane. Již deset let ji nerozlučně provází senzační houslistka, písničkářka a zpěvačka Becky
Buller, původem z Minnesotty. Tu jsem kdysi
poznala jako nesmělého teenagera. Za ta léta
s Valerii se z nenápadné kukly vyklubal nádherný motýl. Také ona střídá housle pro změnu
s clawhammer banjem a jejich hlasy fantasticky
ladí. Ostatní členové kapely se poměrně často
mění. Tentokrát si děvčata přivezla pro mě úplně nového, ale opět výborného kytaristu Shane
Blackwella a basistu Davida Tousley. Jako vždy
je na cestách provází jejich neúnavný manažer
J. Gregory Heinike.
Valerie miluje lodičky na vysokém podpatku
a po příletu do Německa si koupila zrovna dva

Kapela účinkovala na festivalu už podruhé. Do Evropy jezdi skoro každý rok a vždy je
obrovský zážitek vidět je naživo. Patří k mým
nejmilejším. Samotnou Becky jste možná měli
možnost vidět se slovenskou kapelou před par
lety v Bratislavě. V Česku ještě nebyli, ale jistě
by obohatili každý festival! Nakonec se na podiu shromáždily obě sobotní kapely a společně
nám zahráli několik písní. Nejkrásnější byla You
Are My Flover v podání děvčat a úplně poslední přídavek, nádherná instrumentálka od Billa
Monroea, My Last Times on Earth. Nejenom mně
vehnala slzy do očí. Bylo již dlouho po půlnoci,
když se v předsálí diváci – muzikanti sešli k sejšnu. Ještě to pěkně hučelo, když jsem po druhé
hodině odcházela spát.
Sobotní ráno nás přes špatnou předpověď
počasí probudilo sluníčkem. Festival začínal
o půl jedenácté vystoupením kapely Redgrass,
sympatickým kanadským triem z Britské Kolumbie, venku na náměstí Johannesplatz. Představili
se nám příjemnou směsí tradičního bluegrassu,
a old time music. Kris Boyd střídal mandolínu

s kytarou, Steve Charles banjo s kytarou, Sean
Cronin hrál na basu a moc pěkně zpívali. Také
ze začátku vypadali nejistě a povídali, že někdy
hrávají i na ulici. Ale srdce publika si získali hned
po pár tónech. Myslím, že nejenom mě vrátili
zpět do minulého století a byl to pěkný pocit!
Během jejich vystoupení zmizely za jevištěm dva
historické kočáry z nedalekého zámku, poháněné motorem místo koňmi.
Záhy se znovu objevily a přivezly z nádraží
další účinkující, tentokrát pro změnu trošku skurilní anglickou rodinou kapelu The Toy Hearts.
Ta slavila v Německu úspěchy na posledním Bluegrass Jamboree, aneb festivalu na kolečkách,
také jsem o tom psala. Kapelu tvoří dvě atraktivní temperamentní zpívající sestry Hannah,
hrající na mandolínu a Sophia Johnson, jejich
táta Steward, výborně hrající jak na banjo tak
na dobro. Strýc Howard Gregory hraje na housle
a Tom Bull na basu. Děvčata nejenom že krásně zpívají, ale Sophia je snad nejlepší kytaristka,
jakou jsem kdy viděla. Střídá Martinku s cikánskou kytarou na swing a na obě je jednička. Většinu svých mužských kolegů může klidně strčit
do kapsy. Jak sama říká, její největší vzory jsou
Clarence White a Django Reinhardt. Hrají trochu
bluegrass, country, hodně swing, western swing
a cikánské melodie a s naprostou lehkosti se pohybují mezi mnoha styly. Dají se charakterizovat
jejich vlastní písničkou v rytmu swingu, Tequila &
High Heels – děvčata jsou stejně jako Valerie milovnice vysokých podpatků. V roce 2008 a 2009
se předvedli na IBMA v Nashville a byli na šňůře
po USA a o Sophii se psalo v časopisu Acoustic
Guitar. Také je sleduji řadu let, od jejich nesmělých začátků. Jdou nahoru jako rakety a myslím,
že se právě nacházejí na vrcholu své kariéry. Tatík
mi prozradil, že se chystají natočit opět nové CD.

Největší německý bluegrassový festival v Bühlu

páry. Ze začátku koncertu básnila o tom, že konečně se její nohy prodlouží a zeštíhlí a nebude
vedle Becky vypadat jako trpaslík. V krásných
šatech a high heels se rázem proměnila v bluegrassovou Tinu Turner. První set měla na nohou
ty první, v dalším ty druhé, ale její euforie pomalu vyprchávala. Ke konci již tancovala bosa. Politovala jsem ji, když jsem uviděla krvavé puchýře
na patách po vystoupeni. Parádo trp! A to má
ještě pětitýdenní šňůru před sebou. Becky si německé publikum získala v tom okamžiku, když
promluvila německy. Také zapívala pár písní Elvise Presleyho z dob, kdy sloužil jako voják v Německu, jako Muss I Denn a starý šlágr zpěvačky
Neny, 99 Luftballons. A lid šílel. Jinak se Valerie
pohybuje na rozhraní bluegrassu, horalské muziky, swingu a akustické country. Dá se říct, že
hraje takzvaný Southern Mix.

Hlavní program v Bürgerhaus začal ve dvě
hodiny. Shromáždily se tam pěkné davy, které
se hned po otevření vrhly do sálu, aby získaly
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co nejlepší místa. Bylo totálně vyprodáno. A to
se už otevřelo nebe a začala parádní bouřka.
Odpolední program zahájili Redgrass. Tréma
z nich již dávno spadla a předvedli nám prvotřídní program, protkaný humornými historkami. Mezi tradicí a převzatými věcmi jsme slyšeli
i jejich vlastní tvorbu.
Po nich přišli na scénu Special Consensus
Grega Cahilla z Chicaga. Ty jste měli možnost
vidět v září 2009 v Jičínském divadle. V Česku
se jim děsně líbilo a bylo jim tam moc dobře.
Kamarádi muzikanti s nimi po koncertě jamovali a radostně popíjeli skoro do rána. Greg mi
povídal, že poprvé v životě okusil moravskou
slivovici. A tak se stalo, že také poprvé za svou
dlouhatánskou kariéru zaspal, a uletělo jim letadlo z Frankfurtu. Nejenom proto ale prý na ten
koncert nikdy nezapomenou. Letos se mi nepodařilo jim něco v Čechách sehnat, neb ve stejné
době hrál v Praze Doyle Lawson. Doufají ale,
že se tam příště snad opět dostanou. Také oni
trochu změnili obsazení. Místo Ryana Robertse,
který byl v Jičíně, si přivezli nového kytaristu Dustina Bensona. Ten přijel do Evropy poprvé v životě. Také Ashby Frank změnil kapelu a místo
něho nastoupil na mandolínu Rick Farris, který
hrával odmalička v rodinné kapele The Farris Family. Kapela loni oslavila své 35. narozeniny a při
té příležitosti vydala nové CD 35 years of The
Special Consensus u Compass Records. Stejně
jako tomu je u našich čtyřicetiletých Poutníků,
tři čtvrtiny členů tehdy ještě ani nebyli na světě.
Greg za ta léta vychoval asi čtyřiačtyřicet mladých muzikantů. Projezdil s kapelou skoro celý
svět a donedávna byl presidentem IBMA, mezinárodní bluegrassové asociace v Nashvillu. Jeho
doprovodný styl hry na banjo je naprosto geniální. Pochopitelně kapela měla obrovský úspěch
a všichni litovali, že hráli jen dva sety odpoledne
a večer již ne. Největší úspěch měla také písnička, kterou napsala Becky Buller s jejich bývalým
kytaristou Dustinem Carbonem Going to Caroli-

na, která se svého času umístila na druhém místě
hitparády časopisu Bluegrass Unlimited a swingovka Sweet Temptation. Lid si vypleskal několik
přídavků, první byla Caroline in the Pines, kterou
napsal Michael M. Murphey a poslední I Am on
My Way to the Old Home.

Po nich znovu nastoupili Toy Hearts a také
hráli jako o život. Předvedli nám celou paletu
svého různorodého repertoáru. Přítomní muži si
mohli oči vykoukat, dvě tak atraktivní a výborné
zpěvačky a muzikantky pohromadě, to se jen
tak nevidí. Tatík střídal banjo s dobrem a těžko
říct, na co hraje líp. I strýček s houslemi a basák
dělali, co mohli. Zazněla i ta jejich proslulá píseň
Tequila & High Heels a nějaký fanoušek jim flašku
tequily donesl až na jeviště. Jelikož píšu jen reportáž, a ne román, už toho raděj nechám.
Odpoledne uteklo jak voda a spousta přídavků zkrátila přestávku na večeři o víc než půl
hodiny. Všichni museli opustit sál, neb hlavní
hvězda večera, Doyle Lawson, měl zvukovou
zkoušku. Mělo se pouštět o půl sedmé, ale
u dveří byly fronty už od čtvrt a dovnitř nás pustili až skoro ve tři čtvrtě. Večerní program opět
začínal Redgrass, již pěkně rozehraní a rozezpívaní, takže se ukázali v tom nejlepším světle.
Největší úspěch měla jejich písnička od Kingston
Tria – Ann, česky Má dívka Ann. Totéž platilo
i o Toy Hearts. Znám je deset let, ale tak výborně, jako ten večer, jsem je ještě nezažila.
A pak přišlo to, na co všichni nejvíc čekali. Legendární Doyle Lawson se svou kapelou
Quicksilver. V Německu hráli naposled před
šestnácti lety. Napíši vám o nich jenom krátce,
předpokládám, že když po Buehlu měli dva koncerty v Praze, určitě jste se o nich dočetli z jiných
zdrojů. Každopádně Doyle, ročník 1944, začínal
v jedenácti letech na mandolínu, a již předtím
zpíval jak doma s rodinou, tak v kostele. V osmi
letech se obrátil k Ježíši Kristu a od té doby je hlu-

Ostatní členové kapely jsou Mike Rogers –
kytara, Corey Hensley – basová kytara a nádherný zpěv, Jason Barie – housle a kapelní benjamínek, nejnovější přírůstek, banjista Jessie
Baker. Toho jste měli nedávno možnost v Praze

foto: Lilka Pavlak

vidět s kapelou Mike Clevelanda, Flamkeepers.
Chvíli se na jevišti ukázal i jejich současný bubeník, který na této šňůře dělá zvukaře, Carl
White. Tajnou hvězdou večera byl pro mnohé
jejich senzační dobrista Josh Swift. Jeho dobro
styl je značně jiný, než jsme normálně zvyklí,
přímo dobrový kouzelník. Po jejich vystoupeni
následovaly „Standing ovations“ a museli dobře
šestkrát přidávat.
Nakonec se všichni účastníci festivalu sešli
na jevišti a zahráli nám Will the Circle Be Unbroken. Doyle prohlásil, jak je to fajn, že ač se s Gregem a ostatními sem tam setkává na festivalech,
teprve teď měli poprvé možnost si společně
zahrát. A tak ještě následovaly Listen to the Rain
Falling a poslední Nine Pound Hammer.
Ač již bylo dávno po půlnoci, obecenstvo
stále nemělo dost. Ale opravdu už byl konec.
Myslím, že to byl nejlepší festival za těch devět
let a bude těžké tuto vysokou laťku překonat
na příštím, jubilejním desátém ročníku. Walter
Fuchs, německá country legenda, který tuhle
velkolepou akci za pomoci města pořádá, odvedl opět pořádný kus práce. Patří mu vřelé díky
nás všech.

Největší německý bluegrassový festival v Bühlu

boce nábožensky založený, jako ostatně většina
amerických bluegrassových muzikantů. Odjakživa byl obklopen hudbou, vyrůstal ve východní
Tennessee v okolí Bristolu, který platí za domov
Country Music, již v roce 1927 tam své první
nahrávky točili „Blue Yodeller“ Jimmie Rodgers
a Carter Family. Prošel několika kapelami, první
se jmenovala Country Cousins a na profesionální
dráhu se dal v osmnácti letech v kapele Jimmyho Martina, samozvaného krále bluegrassu. Od
něho přešel k J. D. Croweovi a pak následovalo
osm let s Country Gentlemen. V roce 1979 si založil vlastní kapelu Quicksilver. Jeho život by byl
na knihu, jenom vyčíst jeho úspěchy by bylo nad
mé síly. Každopádně Quicksilver platí za nejlepší
vokální bluegrassovou kapelu všech dob. A vždy
se pohybují na úplném vrcholu. Před pár měsíci se bluegrassové publikum značně rozhořčilo,
neb si přidal do kapely bubeníka. Diskuze kolem
toho ve Státech byly a jsou nekonečné. V Evropě
s nimi sice byl, ale nehrál, a tak jsme se i nadále
mohli nerušeně těšit z nádherných vokálů, které
jsou skoro bez konkurence.

Lilka Pavlak, Bülach 18. května 2011

foto: Lilka Pavlak
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Kenneth Clayton Baker 26. června 1926 – 8. července 2011
Kenneth „Kenny“ Baker zemřel 8. července
2011 ve věku 85 let. Jen těžko lze dostatečně docenit vliv, který měl na bluegrassovou hudbu a houslisty
po celém světě. Kenny přišel na svět ve městě Jenkins
ve státě Kentucky v roce 1926. Byl jedním z dlouhé
řady houslistů v rodině a svou předlouhou životní
pouť s tímto nástrojem začal, když mu bylo pouhých
osm let. Po službě u námořnictva a práci v uhelných
dolech začal Kenny v roce 1953 hrát s Donem Gibsonem. V roce 1957 Kenny odešel pracovat k Bluegrass
Boys Billa Monroea, kde zůstal do 12. října 1984.
Kenny hrál s Billem Monroem a Bluegrass Boys déle,
než jakýkoliv jiný člen tohoto váženého souboru,
mezi lety 1968 až 1984 pořídil s kapelou 237 nahrávek. Kromě své plodné práce u Billa Monroea Kenny
nahrál spoustu nadčasových a vysoce ceněných sólových alb pro firmu County Records.
Generace houslistů prošly „Bakerovou univerzitou“ hry na housle. Když ses v posledních třiceti
letech učil hrát na housle, všechno začínalo alby
Kenny Baker Plays Bill Monroe a Portrait of a Bluegrass Fiedler. Jakmile jsi zvládl všechno z těchto
alb, pokračoval jsi deskami Darkness on the Delta
(Kenny Baker & Bobby Hicks), Highlights, Grassy Fiddle Blues, Kenny Baker Country, Dry and Dusty,
Red Apple Rag (s Howdy Forresterem), Farmyyard
Swing, Baker´s Dozen a Frost on the Pumpkin. Dokud jste nezvládli materiál z těchto alb, nebyli jste
(a podle mého názoru pořád nejste) opravdovými
bluegrassovými houslisty. Pokud chcete důkaz, poslouchejte houslovou práci muzikantů jako Mark
O´Connor, Randy Howard, Blaine Sprouce, Start
Duncan, Glen Duncan, Hoot Hester, Alison Krauss, Jimmy Campbell, Robert Bowlin, Billy Joe Forster, Hunter Berry, Aubrey Haynie, Casey Driessen,
Jim VanCleve, James Price, Jason Carter a Michael
Cleveland. U každého z nich uslyšíte Bakera silně
a jasně. Styl Kennyho skladeb a jeho hra zpřístupnila housle generacím fiddlerů. Kenny měl schopnost
hrát vždy melodii, dělal to ale zajímavým a sofistikovaným způsobem. Melodie se nikdy nezdála nudná,
když ji Baker hrál svým hutným tónem a hladkým

tahem smyčce. Pro začínající houslisty se na mnoha jeho nahrávkách v písničkách jako The Road to
Columbus nebo Big Sandy River melodie nezdála
být až tak složitá. Stejně dobře mohli mladí houslisté
hrát s přiměřeným vynaložením času a úsilí mnoho
Bakerových verzí standardního repertoáru. Bakerův
krásný tón, melodické nuance, perfektní intonace, frázování a plynulý „long bow“ styl nebyly tak
jednoduše přístupné, ale podobně jako s pomocí
Suzuki Violin Method (metoda výuky na hudební
nástroje pocházející z padesátých let 20. století) byli
začínající hráči schopni hrát známé melodie, i když
postrádali vytříbenost a nuance.
Po odchodu od Bluegrass Boys Kenny nahrával
a cestoval s Joshem Gravesem až do jeho smrti v roce
2007. V roce 1989 také Kenny začal jezdit a nahrávat
s The Masters. To byli Josh Graves, Eddie a Martha
Adcock a Jesse McReynolds. Kromě toho v devadesátých letech jezdil jako člen „Masters Of The Folk Violin“. V roce 1993 byl vyznamenán národní pamětní
medailí a v roce 1999 byl uveden do „Hall of Fame“
IBMA (Síň slávy Mezinárodní bluegrassové asociace).
V roce 2000 a 2002 nahrál Kenny svá dvě poslední
sólová alba u společnosti OSM, Cotton Bagin´ a Spider Bit The Baby. V průběhu let také nahrával s řadou dalších umělců jako Jimmy Martin, The Down
Homers, Bill Clifton, Charlie McCoy, The Osborne
Brothers, Bobby Osborne a Mark O´ Connor.
Kenny byl doslovně i obrazně pravou rukou Billa
Monroea skoro třicet let. Na vystoupeních stál po jeho
pravé straně a byl houslistou, skrz kterého byl Monroe
schopen vyjádřit mnoho z hudebních nápadů, které
za ta léta měl. Kromě toho byl Kenny jako sólista
i jako člen Bluegrass Boys základním kamenem nahrávek, z nichž některé pomáhaly definovat roli houslí
v bluegrassu a povznesl houslové umění i řemeslo na
vyšší úroveň. Jeho tón, respekt k melodii a jemný styl
práce smyčce jsou základy, které obstojí ve zkoušce
časem. Jméno Baker bude navždy synonymem pro
stoprocentního bluegrassového houslistu.
David Crow, Bluegrass Unlimited 9/2011
Přeložil Pavel Brandejs
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Krüger Brothers v curyšské Tonhalle

Krüger Brothers v curyšské Tonhalle 22. května 2011
Konečně se mi jednou povedlo zastihnout
Krüger Brothers v jejich rodném Curychu. Poslední léta je vídám buď v Americe, nebo v Praze,
kam si díky Jardovi Průchovi mohli párkrát odskočit
z Country Messe ve Frankfurtu. Na tomto turné se
bohužel do Prahy nedostali, ale doufají, že se tam
podívají v prosinci. A jestli ano, nenechte si jejich vystoupeni ujit, budete uneseni.

grass Family Finnovi Bodenmanovi. Z Boba, který je
původem Brňák, jako já, jsem si tehdy dělala legraci,
že neudrží rytmus a že z něj pořádný banjista nikdy
nebude. Ale háčky na posměváčky! On to s banjem
svou pílí někam dotáhl, což se o mě s kytarou říct
nedá. A právě s banjem značky Lauer se vydal Jens
na cestu k slávě. Bob nás bohužel vloni opustil, psala jsem o něm v prvním čísle letošních BL.

Jsou to snad nejúspěšnější švýcarští muzikanti
všech dob, v Americe opěvovaní skoro jako svého
času náš Antonín Dvořák. Tentokrát měli výjimečně
ve Švýcarsku ne jenom jeden, ale hned čtyři vyprodané koncerty. A předcházelo jim interview a americký
filmový dokument v hlavních televizních zprávách.
Přijeli nám představit svůj poslední projekt, CD Appalachian Concerto. Bohužel cedéčko nemám, bylo již
vyprodané. Dílo zkomponoval Jens pro banjo, kytaru,
basu a smyčcové kvarteto na podzim 2010. Oslavuje
historii, krajinu a kulturu Appalačských hor tak, jak to
jen oni dovedou. Nádhera, nedá se to popsat, musí
se to slyšet a vyšlo teď nedávno.

No abych ale moc neuhýbala. Jensovi se v roce
1982 vyplnil jeho největší sen. Odjel do Ameriky
a na nějakou dobu se stal členem Bluegrass Boys.
Bill Monroe ho představil jako svého prvního evropského banjistu v Grand Ole Opry v Nashville.
Také se ho tehdy ptal, proč hraje zrovna bluegrass.
Když mu Jens odpověděl, že se mu líbí, jak hraje
Earl Scruggs a jiné hvězdy a že by rád hrál jako oni.
Bill mu odpověděl, že od toho tady už je on a jiní
američtí muzikanti, Jens že by měl zkusit svou vlastní cestu. A to se po dlouhých letech opravdu stalo.

Tak napřed vám je představím. Krüger Brothers
hrají v sestavě Jens na banjo, Uwe na kytaru a třetí
„bratr“, Američan Joel Lansberg na basu. Jejich život je natolik pestrý, že by se o nich dala napsat kniha. O to hůř se mi to asi podaří zhustit do krátkého
článku. Profesionálně začali vystupovat již jako děti,
první koncert měli v roce 1972, Jens je ročník 1961,
Uwe o něco přes rok starší. Když jim umřela matka,
začali se živit jako pouliční muzikanti a jezdili po celé
Evropě. Uwemu se líbila country, Jensovi zase bluegrass. Když přišel do kin film „Deliverance“, ještě je
na představení, coby nezletilé, vůbec nepustili.
Uwe hrával s mnoha známými country kapelami, například s Johnem Brackem a Jeffem Turnerem. Jens začínal s Bluegrass Family. Tam jsem se
s ním někdy v roce 1975 seznámila i já. Chodili jsme
s Bobem Lauerem, známým to švýcarským stavitelem banj, učit se hrát bluegrass k patriarchovi Blue-
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V roce 1986 založili Uwe s Jensem a jeho ženou
Christou na basu Appalachian Barn Orchestra. Po
třech letech, když Christa měla s malými dětmi čím dál
tím míň času na profesionální vystupování, ji vystřídal
Joel a přejmenovali se na Krüger Brothers. Víc než tři
roky měli svou vlastní show v rádiu a také je často bylo
vidět i v televizním pořadu „CountryRoads“.
V roce 1997 byli pozváni na Merle Fest do Severní Karoliny. Zahráli tam s úspěchem přímo bombastickým. Mí američtí přátelé mi tehdy referovali,
že se lidé na festivale zdravili větou: „Už jste viděli
Krüger Brothers ze Švýcar?“ Každoroční několikaměsíční šňůry po Americe následovaly. Českému
publiku se představili na Banjo Jamboree v Kopidlně
v roce 1999. K Česku mají zcela zvláštní vztah. Jens
kdysi vykládal, jak si oblíbili jako děti kytaru a banjo, neb to byly nástroje, které se lehko daly vzít do
přírody. A hrávali u hučících řek a potoků. A jak se
na ně ve Švýcarsku vždy koukali jako na cizince, neb
jejich rodiče byli původem Němci. Když už byli starší,

První dal před devíti lety Švýcarsku sbohem
Uwe, s tím že tam mu v Americe aspoň už nikdo
nebude nenadávat, že je tlustej, džíny na sebe dostane v každém supermarketu a může si tam opravdu dělat, co chce. Po roce a půl se vystěhoval za
ním ze Švýcarska i Jens s rodinou. Jejich neoficiální
čtvrtý bratr, zvukař a manažer Philip Zanon následoval. Svůj nový domov dnes mají v Blueridge Mountains v Severní Karolíně. Hrají na všech velkých festivalech a stali se tam nejznámějšími švýcarskými
muzikanty všech dob. Ve Švýcarech jsou teď pouze
vzácnými hosty.
Jejich hudba má v sobě něco magického. Jejich
kompozice připomínají klasickou hudbu starých mistrů. Hrají pomalé skladby, plné citu, z toho přechází
k super rychlým bluegrassovým instrumentálkám.
Vážná hudba se střídá s parodiemi, někdy se smějí,
jindy jsou blízcí slzám. Jejich koncerty jsou nabité
emocemi, jak pro muzikanty, tak i publikum. Od
prvních tónů diváci podlehnou jejich kouzlu.
Tak tomu bylo i poslední neděli. Začali jako vždy
svou oblíbenou Up 18 North. Koncert byl protkaný
historkami z jejich dětství a mládí v Curychu. V publiku seděla spousta jejich kamarádů a známých
a tak jiskry lítaly sem a tam. Program rozdělili na
dvě části. První měla být seriózní a v té nám také
předvedli první větu svého nejnovějšího Appalachian Concerto. V komorním sále curyšské Tonhally
bylo na čtyři sta diváků, ale byl by slyšet i špendlík
spadnout. Někteří snad ani nedýchali. Také přišly
na řadu kompozice z jednoho z předcházejících CD
Krüger Brothers – „The Suite“. Tohle dílo s názvem
Music from the Spring mělo premiéru v Bangoru ve
státě Maine s tamním symfonickým orchestrem
v roce 2007. Byli za to vyznamenáni národní prestižní hudební cenou. Následovala spolupráce s mnoha

dalšími symfonickými tělesy po celých Státech. Jens
nám vyprávěl, že už jako dítě školou povinné začal
psát svou vlastní muziku, ale nikdy si ji netroufl hrát
na veřejnosti. To bylo ve Švýcarsku naprosto nemyslitelné. Začali s tím až v Americe a tam se jim podařil
průlom a nejenom jejich virtuosita ale i vlastní kompozice je přivedly na vrchol hudební slávy.
Druhá část koncertu začala písní Glena Campbella 500 Miles Away from Home, kterou proslavilo
mimo jiné trio Peter, Paul and Mary. Pak si Jens přeladil banjo a v clawhammer stylu zahrál old timeovou
Thumberland Gap, další byla dylanovka Don’t Think
Twice It’s All Right. Pak nádherné blues Baby Please
Go, poprvé nahrané v roce 1935 Big Joe Williamsem. Uweho kytara div nehořela při jeho senzačních
variacích a sólech. Ač tvrdí, že se mu špatně zpívá
blues, neb je příliš šťastný, jeho bluesové kousky patří k tomu NEJ! Ještě lepší bylo v jeho podání I Owe
My Soul to the Company Store, kde si zazpíval i sólo
na trumpetu. Pak nám Jens povykládal historku
z Music Messe ve Frankfurtu, jak za ním přišel nějaký Němec a ptal se ho, proč si vybral zrovna takový
srandovní nástroj, jako je banjo. Je to prý komické,
jak mu ty prsty kmitají. Prý jestli se tím taky dá uživit
a kde prý bydlí. Jens mu na to s vážnou tváří odpověděl, že mají malý ostrov v Karibiku a jednou za rok
si privátním letadlem odskočí do Německa a víc nic
již dělat nemusí. Dotyčný si prý pak jen postěžoval,
jak on se na své živobytí nadře. To bylo něco pro
Švýcary, že si dělali legraci z Němců! Publikum se
mohlo uchechtat. Utišili při jejich nádherné skladbě
Beatiful Nothing. A další salvy smíchu přišly, když Uwe
presentoval svůj jižanský akcent v písni Cabin in Caroline. No, po skoro třech hodinách muziky se hoši
chtěli loučit, ale diváci potleskem ve stoje si vytleskali ještě pár přídavků. Úplně poslední byla Trouble
in Mind.

Krüger Brothers v curyšské Tonhalle

potkávali v lesích skupinky taky cizinců s kytarami,
mandolínami a banji, kteří zpívali u ohňů zvláštní
české trempské písničky a s nimi trávili mnoho víkendů u táboráků a při dobrém pivě a necítili se už
vůbec cizí. Proto je jim vždy v Čechách tak dobře.

Kdo by se chtěl o nich dozvědět víc a poslechnout si ukázky jejich jedinečné muziky, ať se podívá
na www.krugerbrothers.com. A jestli přijedou znova do Prahy, nenechte si je ujít!
Lilly Pavlak, Bülach 25. května 2011
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letní hudební country festival pořádaný obcí Hradešín
Myšlenka uspořádat v Hradešíně hudební festival vznikla na podzim roku 2007 v Neratovicích.
Prvotním cílem bylo umožnit setkání a vystoupení amatérských kapel hrajících country a příbuzné
žánry a přinést tak do našeho regionu trochu živé
a snad i neobvyklé muziky. Protože jsem ale zároveň chtěli posluchače přilákat na kvalitu a nějaké
známější jméno, nakonec se na prvním ročníku
Hradešínských strun na pódiu vystřídalo 8 nejlepších
skupin, které v republice máme a které v uvedený
termín měly volno. Na amatérské kapely tedy nezbylo místo.
Poprvé jsme se v Hradešíně sešli 19. července
2008 a mohli jsme slyšet kapely RELIÉF, MODROTISK, VABANK UNIT, ROLLS BOYS, BLUEGROUND,
MONOGRAM CW, RUR 2, THE SLAPDASH. Celý
program moderoval Jirka Holoubek. Ten je nejen profesionálním moderátorem, ale muzikantem
a dlouholetým kytaristou skupin SPIRITUÁL KVINTET a RELIÉF. Svým výkonem si vysloužil povinnost
moderovat a účastnit se všech dalších ročníků
HRADEŠÍNSKÝCH STRUN. Je třeba zmínit i jednoho z nejdůležitějších – mistra zvuku. Tím je Jaromír
Kriml z Neratovic, kterému patří naše velké uznání
a obdiv.
Obsazením prvního ročníku jsme nastavili laťku festivalu hodně vysoko, a to nás zavazovalo být
v dalších ročnících stejní, nebo ještě lepší.
Podruhé se Hradešínské struny konaly 18.července 2009 a přestože skoro celý den pršelo, vše
proběhlo podle plánu. Tentokrát jsme dali prostor
i jedné amatérské kapele – ladygrassové kapele z Litoměřic OD PLOTNY SKOK. Diváci mohli dále vidět
a slyšet MONOGRAM CW, METROPOLITAN COUNTRY, G-RUNS ´ROSES, FLASHBACK, WYRTON,
MODROTISK, BLUEGROUND, RELIÉF, FÁMY a COP.
Třetí ročník jsme se rozhodli pojmout velkoryse
a festival zrealizovali dvoudenní, v termínu 16. a 17.
července 2010. Větší prostor tehdy dostaly nejen
amatérské kapely, ale i jiné hudební žánry.
Páteční program zahájila jedna z nejlepších blu-

egrassových kapel nejen u nás, ale i v celé Evropě,
skupina MONOGRAM. Dále hráli již dobře známé
kapely MODROTISK a RELIÉF, tentokrát s hostem
Janem Kalouskem, na závěr pátečního programu
vystoupila skupina METROPOLITAN COUNTRY.
Sobotní program odstartovala skupina PORTRAIT, pokračovali písničkář JIRKA HURYCH,stálice
našeho festivalu skupina MONOGRAM CW z Neratovic, PETER O.RUBY WHITH ALL BELLS&WHISTLES,
RIDING HOPPERS, COP, POUTNÍCI, PAVLÍNA JÍŠOVÁ
A PŘÁTELÉ, KŘENI, RADEK TOMÁŠEK a SIMPLY THE
FOUR, BLUEGROUND s ELIŠKOU PTÁČKOVOU.
Letošní, v pořadí již čtvrtý ročník festivalu Hradešínské struny, se uskuteční v sobotu 16.července
2011. Program odstartuje ve 14,00 hodin MONOGRAM CW z Neratovic, dále uslyšíte nadějnou skupinu GRASS ROAD, dnes už proslavenou dívčí ladygrassovou skupinu OD PLOTNY SKOK z Litoměřic,
či stálici bluegrassové scény z Chomutova – skupinu
ALBUM. Hrát budou i RELIÉF a MODROTISK, které
snad již není třeba představovat. Jako překvapení pro návštěvníky jsme letos pozvali skupinu THE
CELL, která hraje skvělým způsobem jižanský blues
rock. Na závěr nás potěší písničkami v bigbítovém
podání skupina ĎÁBLOVI SOUSTRUŽNÍCI.
Rád bych tímto poděkoval všem, kteří pomáhají
při přípravách a samotné realizaci festivalu.Za všechny musím uvést zastupitelstvo obce v čele se starostou Pavlem Bělochem a také skupinu MONOGRAM
CW z Neratovic, která nám poskytuje nejen technickou pomoc. Festival bez koordinátora není možný
– tuto funkci od začátku zastává paní Silvie Židová,
která dokáže zařídit snad úplně všechno. Velké díky
patří paní Martině Košťálové, která se usmívá na příchozí a má na starosti vstupné a propagaci. Hlavním
mediálním partnerem je Countryrádio. Díky všem!
Poděkování také všem sponzorům, kteří se
v průběhu let měnili a bez kterých by to opravdu
nešlo.
Za realizační tým Petr Vanča

Hradešínské struny

Hradešínské struny
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Lilka Pavlak

Lilka Pavlak
Ano, to je ta paní, jejíž články čtete často v Bluegrassových listech a se kterou se podle mě setkal
každý, kdo byl aspoň na dvou bluegrassových akcích. Lilka je bluegrassový nadšenec (nadšenkyně?)
každým coulem, neváhající cestovat za bluegrassem
po celém světě.
Lilka převezme 29. září v Nashvillu prestižní
ocenění Distinguished Achievement Awards, které
uděluje IBMA (www.ibma.org) za mimořádný přínos bluegrassu. Po Marko Čermákovi jde již o druhého Čecha, a teprve třetího Evropana (tím třetím
byl Rienk Jansen), který toto prestižní ocenění získá.
Spolu s Lilkou obdrží letos ocenění mj. výrobce hudebních nástrojů Geoff Stelling a hudebníci Roland
White a Greg Cahill.
Marko Čermáka jsme nikomu představovat nemuseli. S Lilkou byl v plánu rozhovor, který jsme ale
pro její vytížení odložili na podzim, nicméně by bylo
správné se o Lilce dovědět trochu víc.
Narodila se v Brně (což dodnes na její čestině
slyšíme) do hudební rodiny, kde podle jejích vlatních
slov “máma pořád zpívala”, starší sestra ji vodila
s sebou do folklórního kroužku, starší bratr hrál na
kytaru, housle a mandolínu a poslouchal vysílání
pro americké vojáky v Německu. Už na konci 50. let
začala jezdit na tramp, dokonce spoluzaložila i dívčí
trampskou osadu. Mezi chlapama-trampama byla
nicméně považována spíše za kolegu, než „to krásné děvče za řekou”. Její vzpomínky se hemží jmény
jako Bandaska, Solim a Bublina.
Poté, co uslyšela Pete Seegera v Brně v roce
1964, zjistila, že řada písniček, které se naučila od
příbuzných na trampské chatě u Jihlávky, má americký původ a že to banjo vlastně zná z toho zakázaného rádia.
V roce 1968 se jí po mnoha tisících kilometrů
nacestovaných stopem i nachozených s kamarády
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Lilka Pavlak s Krüger Brothers

“od Aše po Vihorlat” naskytla příležitost udělat
výpravu po jižní Evropě. Vyrazila s kamarády 17.8.
a okupace je zastihla za čtyři dny v Dubrovníku.
Nebyla sama, kdo se rozhodl domů už se nevracet
a náhodou skončila ve Švýcarsku… na dlouhých 19
let.
Čas to však byl pestrý. Ve Švýcarsku se seznámila se mnoha místními bluegrassovými muzikanty,
kteří byli často emigranty z Československa. Bluegrassové muzikanty slyšela v Británii a Irsku v roce
1969 a 1971, v roce 1974 se setkala s Billem Keithem a Jimem Rooneym ve Švýcarsku, v roce 1975
letěla poprvé do USA, odkud neúnavně tahala stohy gramodesek a zásobovala nahrávkami českou
scénu, zejména kamaráda Marko Čermáka. Seznam dalších setkání by byl nekonečný, připomeňme snad jen Lilčinu druhou cestu do USA a festival
Bean Blossom 1976, kam ji vzal Bill Keith. Hráli: Bill
Monroe, Ralph Stanley, Country Gentlemen, Mac
Wiseman, Lester Flatt s mladým Marty Stuartem
a mnoho dalších.
Vpravdě kosmopolitní postava, jejíž srdce zůstalo české a duše je doma všude, kde se hraje bluegrass. Na závěr snad ještě letošní historka ze hraní
BG Cwrkotu u Augsburgu (SRN). Nesu si banjo na
zvukovku a kdo stojí u kasy – Lilka! “No, měla jsem
být v Čechách, ale musím se chystat do Států, tak
jsem chtěla zůstat doma (míněno Švýcarsko), ale
pak jsem zjistila, že je tady ten festival, tak jsem musel přijet!” A tak je ,to s ní pořád!
Petr Brandejs

Je to možné, že je to již dvacet let od toho
pohnutého léta roku 1991, když se má nejmilejší
kapela Poutníci rozhodli rozejít? Pojilo mě s nimi
intensivní kamarádství posledních třech let, co
jsem začala jezdit znovu do staré vlasti. Také to
byli oni, kdo mne pomalu začali seznamovat
s českou bluegrassovou scénou. V té evropské
a americké jsem se pohybovala již mnoho let.
Někdy mi to připadá jak včera. Jak ten čas letí...
Jednou v tom osudném létě se mě ptali: „Za
kým teď budeš jezdit? Za náma, nebo za Druhou trávou?“ Se slzami v očích jsem odpovídala:
„Mám vás všechny stejně ráda, proč musíte od
sebe?“ Ale tušila jsem, že život jde dál a každý
muzikant potřebuje prostor k uskutečnění svých
nápadů a snů. A těch bylo v případě geniálních
Roberta Křesťana a Luboše Maliny jistě víc než
dost. Když jsem tehdy v květnu přišla na první

zkoušku Druhé trávy a Robert spustil Zášť, naskočila mi husí kůže a jejich muzika mne úplně
omráčila. Došlo mi, že ten rozchod zkrátka musel přijít a že všichni z nich musí koukat dopředu
a začít realizovat své sny. Vlastně pak najednou
byly ty kapely tři.
Jirka Plocek si založil Teagrass, kde s ním
hráli Luboš Malina na banjo, Pedro Surý na basu,
na kytaru hrála a zpívala Katka Pořízková z Bratislavy (později a dodnes Mittereggerová, členka
rakouského Nuggetu, provdaná za šéfa kapely
Helmuta Mittereggera). K Poutníkům se vrátil
banjista Svaťa Kotas, do kapely si vzali první zpěvačku v historii, Hanku Černohorskou a to celé
doplnil houslista Láďa Cejnek.

Vzpomínky na léto 1991 aneb Dvacet let Druhé trávy

Vzpomínky na léto 1991 aneb Dvacet let
Druhé trávy

Robert Křesťan s Lubošem Malinou založili
Druhou trávu. Dalším členem byl dobrista Luboš
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Vzpomínky na léto 1991 aneb Dvacet let Druhé trávy

Novotný z Ústí nad Labem, jediný který tam zůstal dodnes. Na kytaru hrál Máčův brácha Pavel
„Zajda“ Malina. Jejich baskytarista Jira Meisner
z Maršova přišel z oblasti rocku.
Jeden z posledních zájezdů s klasickými
Poutníky jsem absolvovala na Portu do Plzně.
Kapela v té nejslavnější éře hrála v sestavě
Franta Linhárek – kytara, Jirka Plocek – mandolína a housle, Luboš Malina – banjo, saxofon atd.,
pan doktor Zdeněk Kalina s dvanáctistrunnou
kytarou a sametovým hlasem, Mirek Hulán – kytara a mandolína, Robert Křesťan – banjo a „zuřivý“ zpěv – tak ho někdy uváděl jejich konferenciér, básník a boží člověk Pepa Prudil, který
k nim také neodlučně patřil. Basa Jirky „Karase“
Poly, dodnes pokračovatele jejich tradice, tvrdila
jejich nádhernou muziku.
Na Portu již přijela i celá budoucí Druhá tráva, ale hoši tehdy vystupovali na vedlejší scéně
pod jménem Banjoví přátelé. Ještě mám doma
jejich tehdejší nahrávku. A pak to všechno vzalo prudký spád. Druhá tráva a mám dojem, že
i Teagrass, měli premiéru v červenci na Folkových
prázdninách v Náměšti nad Oslavou. Druhý den
obě kapely hrály v Brně, v Bílém domě. Oba koncerty byly fantastické a publikum bylo nadšené.
Nebylo to jednoduché. Robert měl těsně před
tím úraz, po kterém mu zůstala jizva na tváři,
a na ty koncerty ho museli pustit na revers z nemocnice. Na afterpárty u Roberta byla tehdy i Janička Skotalová. A bylo to veliké!
Další významná událost byly Prázdniny v Telči. Tam opět hrály všechny tři kapely. Ten den,
co měla hrát Druhá tráva, se tam jako překvapení objevil Tony Trischka. Říkali jsme mu, ať se
klukům neukazuje před koncertem, že by z něj
mohli být rozklepaní. Tak se jim zjevil až o přestávce. Opravdu pak Robert prohlásil, že by asi
nemohl zpívat, kdyby to věděl. Ale nakonec si

26

s nimi Tony zahrál a vše bylo v pohodě. I v Telči
následovala velká afterpárty!
Další den tam hráli Poutníci. Také měli obrovský úspěch a já s nimi pak odjela na usedlost
Zdenka Kaliny do Palupina. Povídali, že škoda,
že nejsu zpěvačka, že by si mne hned vzali do
kapely. No to by si dali! Pomalu jsem si zvykala,
že svou náklonnost teď musím dělit. Prázdniny
končily a já musela zpátky do Švýcarska.
Snažila jsem se je všechny dostat hrát ven.
Nejlíp se mi to dařilo s Druhou trávou, která
tehdy v cizině vystupovala pod jménem Second
Grass. Velice rychle se o nich rozkřiklo po západní Evropě a později i Anglii, že jsou jedna
z nejlepších součastných kapel. Nejčastěji sem
na Západ jezdili těch prvních pět let a hráli s velkým úspěchem na mnoha prestižních festivalech
a v hudebních klubech.
V roce 1993 se Druhá tráva poprvé podívala do Ameriky na IBMA festival do Owensbora
v Kentucky. Díru do světa tehdy udělala jejich
druhá, anglicky zpívaná nahrávka, tentokrát
u Monitor Records s názvem Revival. Po senzační recenzi v časopise Bluegrass Unlimited se ve
Státech rozvinula diskuze, zda je Robert český
Bill Monroe, nebo spíš Bob Dylan. Jenom mne
mrzí, že se do Ameriky nepodařilo dostat Poutníkům, když roce 1990 a 1991 byla jejich alba
„Wayfaring Stranger“ a „Chromí koně“ oceněny u SPBGMA jako nejlepší neamerické nahrávky roku. Aby si ceny mohli vyzvednout osobně,
potřebovali americké vízum, které jim tehdy jako
profesionálním muzikantům odmítli dát.
Každopádně Druhá tráva – tedy tehdy vlastně Second Grass tam vzbudila tak velkou pozornost, že je nečekaně zařadili do hlavního programu na Fan Fest. Zahráli si tehdy i v nejznámějším
bluegrassovém klubu, nashvillském Station Inn.
V dalším klubu, Bell Cove Inn měli to štěstí, že se

Další rok tam letěli znovu a od té doby tam
jezdi skoro každoročně. V roce 1995 na IBMA
v Owensboru byly dokonce dvě naše kapely najednou, Druhá Tráva a Fragment Svati Kotase.
A neb se již vědělo, odkud vyšli, kapela Poutníci byla označena za líheň těch nejlepších muzikantů. Česko-slovenský bluegrass, tehdy již
s pomlčkou, tam oslavil největší triumf. Druha
tráva – Second Grass se krátce na to rozhodla
orientovat se plně na americké publikum a na
evropských podiích se objevovali již jenom zřídka, jako vzácní hosté. Američanům se líbí hlavně, jak zpívají česky a tak si i pro americké publikum nadále nechali české jméno Druhá tráva.
Pavla Malinu potom vystřídal Emil Formanek,
Jíru Meisnera zase Petr Surý, ještě později přišly
další změny, přidali si bicí a nedávno i nového

basáka, ale tak je již všichni určitě znáte sami.
Natočili nesčetná cédéčka, ale mně osobně se ještě pořád nejvíc líbí to jejich úplně první, česky zpívané, které vyšlo v roce 1991 ještě
u Bontonu. Každopádně, když začne Robert
zpívat, dodnes mi běhá mráz po zádech a není
pro mne lepšího zpěváka na naší scéně. A co se
týče Luboše Maliny, ani ten nemá po muzikantské stránce v Evropě konkurenci a to se vlastně
týká celé kapely.
Tento pátek vyrážejí na „Narozeninové
turné“ s jedním z nejlepších hráčů na foukací
harmoniku na světě, Charliem McCoyem. Tak
si jejich koncerty určitě nenechte ujit! Já se na
žádný z nich bohužel tentokrát nedostanu, tak
doufám, že si o tom aspoň něco budu moct
přečíst. Do dalších nejen dvaceti let přeji Druhé
trávě ještě víc úspěchů, než měli doposud! Také
se již moc se těším na obě jejich nedávno vyšlá
poslední cédéčka, která jsem ještě neměla možnost slyšet. Jistě budou opět vynikající!
Lilka Pavlak, Bülach, 22. července 2011

Vzpomínky na léto 1991 aneb Dvacet let Druhé trávy

tam seznámili s otcem bluegrassu Billem Monroem. Tomu se jejich bluegrass s příchutí „gipsy“
melodií moc zalíbil. Prohlásil, že by se měli vlastně jmenovat Second Grass – the First Class of
Czech Republic a pozval je k sobě na farmu. Tak
začala jejich americká kariéra.
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Fair Play Jamboree
V sobotu 16. července proběhl již čtvrtý
ročník festivalu bluegrassu, country a akustické
hudby FAIR PLAY JAMBOREE v Bosyni v Saloonu U Bobra nedaleko Mělníka.
Pro mě je tato akce tradiční, zatím jsem nechyběla ani na jednom ročníku. Letos dokonce
pár nadšenců přijelo už v pátek. Takže byla jedinečná možnost sledovat některé hudebníky
při rozcvičování prstů na hudebních nástrojích,
napínání hlasů a tréningu jater.
Bobr s celým týmem ochotně přijímá veškeré připomínky , které se týkají organizačních
věcí i zázemí festivalu. Vlastně mohu říci, že je
to tam čím dál víc „vymazlenější“. Každý rok je
něco nového – vylepšeného. Kromě jiných plus,
je zde možnost spaní ve spacáku pod střechou
přímo na „hrázi“ nebo můžete sedět u ohniště až do rána. Na WC jsou vždy ručníky, mýdlo,
teče teplá voda... možná maličkosti, ale když jste
někde více dní, je to fajn. Tento festival je vhodný pro všechny věkové kategorie – pro děti je
zde pískoviště, před podiem je betonový taneční
„parket“... Když se jdete projít, oceníte nejen
krásnou přírodu v okolí, ale hned vedle hráze
mají ohradu s ovečkami a koni. Uvítala bych
ještě krávu, aby děti viděli, že fakt není fialová!
Letos vyšlo vyjímečně krásné počasí, takže nad-
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šenci trávili dopoledne průzkumem okolí, např.
výletem na Kokořín.
Hlavní program – festival začal ve 13 hodin.
Výběr kapel hodnotím víc než kladně. Rozhodně
jsme se nenudili! Uznejte sami: 4Band, Apple,
Handl, Goodwill, Blue Eyes, Sváťa Kotas Band,
Giant Mountains Band, Fámy a Petr Kůs, Pavlína
Jíšová & přátelé. Vstupné 140 Kč bych za takové
množství skvělých kapel označila za symbolické
Již od pátku nás napájeli, mimo jiné, chuťově vynikajícím pivem Holba. I když o jeho účincích na mě, netrénovaného jedince, se nebudu
rozepisovat. Benito říkal, že „nejsme zvyklí na
tu místní vodu“. Já jsem nejspíš plzeňák, protože Plzeň mi nedělá nic. Ale to bych odbočila od
„tématu“.
I s odstupem času, v porovnání s jinými
akcemi, musím pochválit výběr jídla – guláš,
maxi vepřový steak, klobása-vše vždy s přílohou. Obsluha ochotně fungovala až do ranních hodin, vyhladovění ani smrt žízní nehrozili.
Těším se na příští ročník, a doufám, že se tam
potkáme!
Lenka Veselá

Servis

Servis
Smutná zpráva přišla z Holandska.
Po dlouhém boji s rakovinou zemřela
26. 8.  2011 paní Liz Meyer. Tato americká
zpěvačka a skladatelka, která žila už mnoho
let v Holandsku se zvukařem Pieterem
Groenveldem, byla Čechům známá zejména
jako neúnavná spoluorganizátorka festivalu
EWOB.

Lilly Pavlak (známá v Čechách jako Lilka) –
pilná přispivatelka do Bluegrassových listů, členka BAČR a neúnavná bluegrassová novinářka,
fanynka a organizátorka – převezme 29. září
v Nashvillu prestižní ocenění Distinguished
Achievement Awards, které uděluje IBMA
(http://ibma.org/) za mimořádný přínos bluegrassu. Po Marko Čermákovi jde již o druhého
Čecha/Češku, který toto prestižní ocenění získá.
Spolu s Lilkou obdrží letos ocenění mj. výrobce
hudebních nástrojů Geoff Stelling a hudebníci
Roland White a Greg Cahill.
Za celou asociaci velice gratulujeme přejeme
hodně dalších aktivních let!
Petr Brandejs
Další veliká gratulace míří ke skupině Black
Jack, která po loňském druhém místě letos
v srpnu zvítězila v soutěži festivalu La Roche
ve Francii. Fotky a nadšené gratulace si můžete prohlédnout na facebookovém profilu skupiny:
http://www.facebook.com/pages/Blackjack/126074900752350
Do USA se chystají na konci září skupiny
Fragment a Monogram. V druhé půlce října
na měsíc i Druhá tráva.

Robert Křesťan Druhá Tráva vydaly nové
album Marcipán z Toleda a deska se velmi
dobře prodává. http://www.druhatrava.cz
BG Cwrkot připravuje na zimu natáčení nového CD.
Slovenský dobrista Henrich Novák vystoupil na Didmarton festivalu v Anglii jako člen skupiny Chris Stuart and Backcountry.
16. BG dílna Petra Brandejse a Jindry
Hylmara v Malých Svatoňovicích je na mnoho nástrojů již vyprodaná, v případě zájmu sledujte http://jhylmar.rtyne.net/dilna11/. Záznam
z dílny vidělo cca 8500 diváků. V Novém Jičíně
proběhne dílna na začátku března, podrobnosti
v příštích BL.
Kapely, které chtějí soutěžit na festivalu
EWOB v holandském Voorthuisenu by měly
odeslat své přihlášky před 1.12. Formulář je ke
stažení na www.ewob.nl.
Křest nového CD Reliéfu proběhne v sobotu 22. 10. 2011 v Žižkovském divadle Járy
Cimrmana od 19.00 h. Křtít bude Ivan Mládek.
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Kalendář akcí
ALBUM
30.09.2011 České Budějovice, Kabaret U
Váňů, host skupiny The Giant
Mountains Band
15.10.2011 Velichov-Hospoda U lípy
22.10.2011 Bluegrass Fest – Chomutov, country saloon U Bizona, hrají Album,
Experiment, Bruno Unit
05.11.2011 Poslední slanění
26.11.2011 Tradiční country bál – Chomutov,
Kass Zahradní ul.
10.12.2011 Album a Réva band – Chomutov,
restaurace Kulisárna u divadla

BG Cwrkot
19.11.2011 Vlčice – festival Malinkej
03.12.2011 Nový Jičín, klub Galerka (Stará
Pošta) 19.00

POUTNÍCI
07.10.2011 Brno Julianov 19.30 Dělnický dům
Koncert pro Josefa Prudila
08.10.2011 Pozlovice 19.30 Hotel Ogar
13.10.2011 Kroměříž 19.00 Klub Starý pivovar
14.10.2011 Bohuslavice u Telč 19.00 Hospodářské dvůr Country bál
18.11.2011 Ústí nad Labem 19.00 Klub Eldorádo
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19.11.2011 Slatiňany 19.00 Festival Slatiňanský vrabčák
19.11.2011 Dvůr Králové 23.00 Festival Malinkej
23.11.2011 Brno Žabovřesky19.00 KD Rubín
25.11.2011 Praha Řepy 19.00 KS Průhon
27.11.2011 Olešnice 15.00 Vánoční jarmark
Náměstí
02.12.2011 Jesenice u Rakovníka 20.00 Klub
Truhlárna Country vánoce
03.12.2011 Moravský Krumlov 14.00 Pohádkové vánoce Náměstí
03.12.2011 Kralupy nad Vltavou 22.00 Bluegrass advent
04.12.2011 Klobouky u Brna 17.00 Kostel
Country vánoce
10.12.2011 Mikulov 14.30 Vánoční jarmark
Náměstí
11.12.2011 Zlín 19.00 Zelenáčova šopa Country vánoce
16.12.2011 Brno 15.30 Výstaviště Country
vánoce
17.12.2011 Kardašova Řečice 15.00 Vánoční
jarmark
17.12.2011 Lhota Vlásenice 19.00 Country
vánoce + Country bál

Kalendář akcí

foto: Lilka Pavlak
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Uzávěrka BG listů č. 4/11

Sponzoři

je 15.11.2011. 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.

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

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

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.

Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

RONDO MUSIC
JIŘÍ LEBEDA – Lebeda Instruments
Suchá 22, 363 01 Ostrov nad Ohří
jiri@lebedainstruments.cz, 10  % sleva

PAVEL MALINA, Hudební nástroje MALINA

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.

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

Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.
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