BLUEGRASSOVÉ
LISTY
členský zpravodaj Bluegrassové asociace České republiky

ročník XXV, září 2020

Festival DoModra • Bluegrass Open Air Zürchersmühle
Stodola U Majdy v Potočné • Bluegrass na mlejně
Mean Mary • Festival na Ostrovech • 50 let Poutníků
Bluegrass Marathon 40 • Kenny Ingram • Metylovice

číslo

3

Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR z.s.?
BA je zapsaný spolek (dříve občanské
sdružení) založené v roce 1995, celou
organizaci řídí zvolené předsednictvo,
současným 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://www.bacr.cz.

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 samozřej
mě bude mít i všechny další výhody
vyplývající z členství.

»
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Pro sponzory BA je určen institut
doživotního členství za 5.000 Kč.

»

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 stránkav BL / rok
/ na akci), na webu BAČR v dalších
tiskovinách vydávaných BAČR.

»

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 emailem zasílat pozvánky
na akce.

»

Možnost zapůjčení aparatury.

»

Sleva na vstupném na Banjo Jamboree
a některé další festivaly a akce.

Zájemci o členství mohou zasílat peníze
převodem nebo složenkou nebo na účet:
108596029/0300
Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte
svoje jméno příjmení (ev. název kapely)
+ "členství BAČR". Pokud jste noví členové,
pošlete prosím emailem svou adresu na
petrgartner@tiscali.cz, ať víme, kam posílat
Bluegrassové listy. Případné informace
u členů výboru:
Petr Brandejs
(předseda)
mobil: 777 122 569,
email: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner
(šéfredaktor BL, databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477,
email: petrgartner@tiscali.cz

Obsah
Bluegrassová asociace.................................................................2
Slovo předsedy.............................................................................4
Stodola U Majdy v Potočné...........................................................5
Bluegrass na Mlejně......................................................................6
50 let Poutníků..............................................................................8
Festival Na Ostrovech...................................................................11
Bluegrass Marathon slaví 40 let....................................................14
Mean Mary....................................................................................18
Kenny Ingram................................................................................23
14. ročník festivalu Do Modra.......................................................27
2. Bluegrass Openair Zürchersmühle............................................29
Lusatian Grass – Hey... stále se zlepšujete!.................................31
BG Cwrkot v Metylovicích.............................................................33
Kalendář akcí ...............................................................................35
Servis............................................................................................38

3

Slovo předsedy
Milí čtenáři – covidoví bojovníci!
O Covidu19 jsem psal v předcházejícím čí
sle BL v minulém čase. Chyba! Vyzýval jsem
ke zvýšené účasti na festivalech, kon
certech nakupování CD našich bluegrasso
vých kapel apod. Dnes bych rád nasmě
roval vaši pozornost trochu jiným směrem.
Do zámoří. Podle mých informací je situace
pro americké profesionály v našem žánru
mimořádně těžká. Pominu to, jak se s
pandemií v USA (ne)vypořádali, ale mnoho
ze špičkových hráčů prakticky nemá co jíst.
Hvězdy mají, předpokládám, asi trochu
našetřeno, ale situace je vážná, což je vidět
např. na tom, že skupina Doyle Lawson and
Quicksilver se prakticky rozpadla. Mí
oblíbenci Kruger Brothers vysílají každý
pátek a sobotu zdarma online hodinový
koncert v profi kvalitě (záznamy najdete na
YouTube). Během každého vystoupení
banjista Jens děkuje všem za jakýkoliv
obnos, protože „bez vašich příspěvků
bychom tady už nebyli“. Jana Mougin (dříve
Doláková) píše slovensky z Nashvillu:
„Finančne, samozrejme katastrofa. Mnohí
začali dávať lekcie online. Ale to väčšinou
nestačí. Vláda mala program pre nezamest
naných muzikantov a ďalších. Ale to skon
čilo v júli a z podpory sa prežiť nedá. [...] Z
tohto sa budeme spamätávať roky. A to ešte
neje koniec. Ak môžete, kupujte CD
(downloady), subscribe na YouTube channel
(vydavateľstva a priamo channel obľúbe
ných muzikantov), počúvajte hudbu cez
Spotify. Trebárs to nechajte hrať cez noc (so
stiahnutým zvukom). Aj keď je to malo,
časom sa to nazbiera, ak je dobra po
slucháčska základňa. Tieto inštitúcie zatiaľ
posielajú peniaze, aj keď malo, ale je tam
potenciál. Čim viac fanúšikov a streamov,
tým lepšie, lebo Spotify to registruje a tých
umelcov, ktorí majú streaming, zaradujú do
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playlistov, kde je potenciálne lepši príjem do
budúcnosti.“
Vím, že na mnohé z nás dopadají opatření a
vůbec nepříjemnosti spojené s Covidem
tvrdě, ale kdo můžete, zvažte prosím
podporu „našim lidem“. Můžete samozřejmě
posílat peníze, ale můžete pomoci třeba jen
tím, že se vyzbrojíte tou protivnou rouškou a
zajdete na koncert nebo si koupíte CD.
Mysleme při tom jak na naše muzikanty, tak
i na ty zámořské.
Vince Pospíšil nám udělal „výroční“ logo k
oslavě 25 let BAČR (rozhovor s hlavní
iniciátorkou – Irenou Silence Přibylovou
najdete v příštím čísle) a trefně do něj
vpravil hvězdu z vlajky USA. Koneckonců
bluegrass vzniknul tam, že?
Jinak jsem rád, že v BL najdete hodně
reportáží z festivalů, měl jsem přes léto
pocit, že posluchači jsou vážně rádi, že se
můžou vydat na vzduch a sdílet muziku
společně. Tak ať máme co a koho pslouchat
i napřesrok! Díky za vaši solidaritu, přeju
vám pevné nervy, klid a podzimní pohodu.
Petr Brandejs
Předseda BAČR

Stodola U Majdy v Potočné
Tak se takhle v sobotu 27. června odpo
ledne vracíme z hraní na festivalu, když tu
mi najednou začne zvonit mobil. Naštěstí
neřídím, tak přijímám hovor (stručný přepis):
„Ahoj, tady je Jirka Kopejtko. Nechtěli by si
Brzdaři zahrát u nás v Potočné?“ „A kdy a
kde to proboha je?“ „No, je to kousek od
Jindřichova Hradce a bylo by to v sobotu 11.
července.“ „To my sice hrajeme v Lichnici,
ale už od 13 hodin, tak by se to snad dalo
stihnout“ „Jasně, můžete hrát od sedmi
nebo od osmi, jak budete chtít.“ „Tak dobře,
my to probereme, ale to by se dalo zvlá
dnout.“ Kupodivu se to zvládnout dalo a
nelitovali jsme.
Soukromý klub Stodola u Majdy jsme podle
navigace našli hned, jen nám trochu trvalo
najít ten správný vchod. Ale i to se podařilo.
A první, na koho jsme narazili, byl člověk,
jehož občanské jméno mi bylo do té doby
záhadou, i když ho znám už léta z různých
festivalů pod přezdívkou Zorro nebo ještě
spíš Hejma (podobnost čistě náhodná, i
když poměrně velká). A hned vedle něj Jirka
Mašek – jak jsme zjistili, právě mu tam na
instaloval fungl novou špičkovou aparaturu.

No, chvilku mi to trvalo, než jsem si ujasnil,
že Zorro, Hejma a Kopejtko je jedna a tatáž
osoba, protože mi nebylo jasné, kde se
kousek od Jindřichova Hradce ten Pražák
ocitl. Ale postupně jsme se dozvěděli, že si s
Majkou „Majdou“ Abrahámovou zatoužili
najít nějakou rezidenci na venkově a
nakonec se jim zalíbil tenhle statek, kde si
zřídili hudební klub s hospodou. A nazvali ho
„Stodola u Majdy“. A bylo vidět, že se do
toho pustili s velkou vervou.
V obci Potočná – Číměř je evidováno 34
adres a trvale zde žije 45 lidí. Přesto jsme
měli pocit, že na náš koncert dorazili všichni
– dokonce se tam objevil i jeden náš známý
z Kutné Hory, který shodou okolností kousek
odtamtud vedl dětský tábor, a viděl, jak
visíme u místního řezníka (tedy pozvánka
na náš koncert). Co dodat – pokud to
nemáte do Potočné daleko, určitě se tam
zajeďte podívat. Hudební akce jsou vždy v
pátek a v sobotu, začátek mezi 19. a 20.
hodinou a program najdete na facebooku
„Soukromý klub Stodola u Majdy“. Točí se
Rychtář a k dispozici jsou výborné klobásy,
nakládané hermelíny a chutní utopenci.
Petr Žižka

Brzdaři U Majdy
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Bluegrass na Mlejně ( 8.8. 2020 )
Po dvou letech jsem opět navštívil
Janďourkův mlejn v Sedlišti u Starých
Hradů, tentokrát s Brzdaři. Najít ho sice není
nejlehčí (aspoň pro některé členy naší
kapely), nicméně zadáteli si do navigace
Sedliště 29 (pochopitelně to nesmí být
Sedliště v okrese FrýdekMístek, Svitavy,
Plzeňjih ani Žďár nad Sázavou, ale v
okrese Jičín), neměli byste zabloudit. A
pokud pojedete od Prahy nebo od Kutné
Hory (a možná i odjinud), nabídnou vám
různé navigace více alternativ se stejnou
kilometráží. My jsme zvolili tu přes Staré
Hrady a náš banjista nostalgicky zavzpo
mínal, jak tam kdysi v sedmdesátých letech
minulého století hrál s jinou kapelou, pak
nocoval na travnatém paloučku uprostřed
obce a před kuropěním byl hrubě vzbuzen
neúprosnými příslušníky VB (pro mladší
ročníky VB = veřejná bezpečnost, jak tehdy
komunisté hrdě titulovali svoji represívní
složku), kteří po něm nekompromisně vyža
dovali občanský průkaz.
Na mlejně se od předloni, kdy jsem tam byl
poprvé, nic nezměnilo, a to je jenom dobře!
Především jsem se strašně těšil na grilo
vané kuře, které bylo opět proklatě dobré,
aniž by pocházelo z KFC – troufnu si tvrdit,
že bylo dokonce mnohem lepší!
Nádherné počasí přilákalo spoustu návště
vníků, kteří měli k dispozici lavice a stoly,
kryté před slunečním žárem, takže úžeh

6

nikomu nehrozil. Výběr kapel se rozhodně
povedl – Album z Chomutova, jehož ka
pelník Petr Gärtner má obsazení festivalu
na starosti, zahájilo kvalitním moderním
bluegrassem, na který jsme od nich už léta
zvyklí.
Hodnotit vystoupení Brzdařů mi nepřísluší,
ale věřím, že nezklamali.
Následovala Kósavá deka z Brna, kterou
jsem slyšel poprvé letos v květnu na White
Storku. Jejich záliba v písních legendárních
New Grass Revival byla očividná a musí se
jim přiznat, že Samu Bushovi a spol. v
žádném případě nedělali ostudu. Navíc ze
svého programu vypustili (na rozdíl od White
Storku) parodování Luďka Soboty, a tím své
vystoupení jenom vylepšili.
Pak nastoupili Fair Play Grass z Mladé
Boleslavi. Kluky znám už hodně dlouho a
musím přiznat, že mě hrozně potěšili
zařazením skladeb dnes už neexistujícího
mladoboleslavského Jižního větru na me
lodie skupiny Boone Creek (Ain’t Nobody
Gonna Miss Me a Dixieland).
Další byl jihočeský Semtam s legendami
českého bluegrassu Lubošem Markem a
Vojtou Zíchou – to už je klasika, která nikdy
nezklame. Sice mi tam chyběla Lenka
Huszárová, ale její alternace (bohužel mi
uniklo jméno) ji plně nahradila.

Skupina Album hrála na festivalu Bluegrass Na Mlejně jako první
Funny Grass – to už je v Čechách taky po
malu bluegrassová legenda, i když se nedá
říct, že by se soustředili jen na klasický
bluegrass, ale v jejich tvorbě najdeme prvky
irské hudby i moravského folklóru. Mně
udělali ohromnou radost přídavkem On The
Highway z filmu Bratříčku, kde jsi – ty zpí
vající holčičky parodují naprosto dokonale!
Předposlední Nová sekce smetla diváky
jako uragán, maximální drive je prostě to,
čím posluchače vždycky dostanou na ko
lena. Jen by chlapci už mohli přestat během
vystoupení minimálně pětkrát opakovat po
měrně fousatý slogan o Fordce, Jackovi a
dece, protože to po těch letech působí
přece jen poněkud omšele. Možná by stálo
za to vymyslet nějaký nový, který by jim pak
vydržel dalších deset let.
Celý festival pak uzavírala má oblíbená
skupina BG Cwrkot se svojí nádhernou
bezchybnou klasikou. Brendy nasadil parád
ní novou bradku, a přestože byl zdravotně

indisponován, naČvystoupení se to vůbec
neprojevilo, a kdyby se k tomu sám ne
přiznal, nikdo by to ani nepoznal. Nový
kytarista Slávek Podhrázský do skupiny
skvěle zapadl a jeho uhlazený sólový zpěv
se mi líbil dokonce o fous víc, než jsem byl
zvyklý od Hombrého (kterého bohužel vy
řadily z aktivního hraní zdravotní problémy) i
od Tarase, který to zase má z Rakouska do
východních Čech trochu z ruky.
Jedinou skvrnkou na obraze festivalu bylo
to, že pořadatelé podcenili předpovědi po
časí a už kolem deváté hodiny jim došla
desítka. A plzeňskou dvanáctku přece jen
nepije každý. Tak snad se v tomto směru na
příští ročník poučí. Jinak se samozřejmě
nedá festivalu nic vytknout, naopak je třeba
vychválit do nebes kvalitní zvuk (zařídil
Béda Šturm & Rondo Music) a můžeme mu
popřát ještě hodně úspěšných ročníků, vy
sokou návštěvnost a samozřejmě spoustu
krásné muziky.
Petr Žižka
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50 let Poutníků
Psal se 4. prosinec 1970. Nikdo nemohl
tušit, že toto bezvýznamné datum se stane
milníkem v dějinách českého bluegrassu a
country hudby. Ten den měla první koncert
kapela, která si tehdy říkala „The Blue
Monsters“, anglické názvy tehdy frčely, než
je tehdejší strana a vláda zakázala, a od
toho zákazu si už celých 50 let říká tato
skupina „Poutníci“. Zmíněné historické vy
stoupení proběhlo v Brně Maloměřicích
v tehdejším mládežnickém klubu, na jehož
zprovoznění se také tehdejší členové
podíleli. Průběh tohoto koncertu si snad
pamatuje jeden ze zakladatelů Poutníků,
bývalý kapelník a dnes manažer, František
Linhárek. Jeho přítel, se kterým začínal –
Josef Šulák, je bohužel po smrti. Oba
zmínění pánové jsou a byli z Brna. Od té
doby se také uvádí domovské město
Poutníků „štatl“ s názvem Brno, ale podle
toho, kde bydlí současní hráči, to už není
pravda. Ovšem to nevadí, u tradice zůstá
váme a Brno dál uvádíme.
Já, Jiří Karas Pola, znám začátky Poutníků
jen z vyprávění, přišel jsem do nich na
podzim v roce 1980, a jako současný
kapelník se pokusím v tomto článku o malý
historický exkurz.
Měl jsem to štěstí, že jsem přišel do souboru
v době, kdy měl nastartováno vzhůru a to do
širšího podvědomí diváků, do špičky české
country hudby a na profesionální dráhu.
Bylo volné místo basisty, a protože jsem
s tehdejším kapelníkem znal, dostal jsem
nabídku, kterou jsem využil. Dodnes nelituji.
To nastartování proběhlo, podle mě,
příchodem Roberta Křesťana do kapely a to
již rok přede mnou. Robert, přezdívaný
Šlach, tehdy hrál na banjo, zajímavě zpíval
a skládal originální písničky. Ale hlavně bylo
na něm vidět, že chce dělat muziku na co
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nejvyšší úrovni a svým entuziasmem nakazil
celý soubor.
Poutníci poté v osmdesátých letech minu
lého století vyhráli několikrát tehdy velmi
populární festival Porta. Finále tohoto se
odehrávalo tehdy na plzeňském výstavišti a
v areálu letního kina na Lochotíně. A kapela
získala trofej Porta, jak v autorské části
soutěže, tak v části interpretační. To bylo
v letech 1982 a 1983. V roce 1981 jsme
ještě získali takový malý předkrm v podobě
malé Porty a v roce 1985 ještě jednu autor
skou. No a psal se rok 1987 a vrcholem
odměňování na tomto festivalu byla Zlatá
Porta, jako ocenění za přínos české folkové
hudbě. Potom následovala nabídka na pro
fesionální přehrávky, bez těch to tehdy
nešlo, pro tehdy jedinou profesionální agen
turu s názvem KKS  Krajské kulturní stře
disko. No a pak šlo vše ráz na ráz. První LP
pro Supraphon s názvem Poutníci. Prodalo
se ho údajně 100 000 kusů, to tak prodat
dnes… Tehdy jsme z toho neměli ani ko
runu, ale to mi stejně nikdo neuvěří. Získání
ceny časopisu Melodie a vrcholem bylo i
udělení ceny v kolébce bluegrassu a
country, v USA, za nejlepší neamerické CD.
To nám bylo uděleno v letech 1989 a 1990
organizací SPBGMA (Society for the Pre
servation of Bluegrass Music of America).
Většina koncertů byla tehdy beznadějně
vyprodaná a jejich počet za rok se vyšplhal
až ke dvěma stovkám.
Jak to ale v životě bývá, vše konec svůj
mívá. A tak skončilo i toto období Poutníků.
Robert se rozhodl osamostatnit a zkusit
modernější hudbu s kapelou, které dal
název Druhá tráva. Zbytek souboru chtěl
pokračovat dál a tak se poprvé zkusila
sólová zpěvačka, aby bylo jasně oddělené
období, kdy s námi zpíval Šlach.

Poutníci
Zpěvačka se jmenovala Hanka Černohorská
a natočili jsme s ní i jedno CD s názvem „Je
to v nás.“ Tento nosič patří v poutnické hi
storii k těm lepším a to právě zásluhou
Hanky. I ta ovšem po třech letech odešla
z rodinných důvodů. Přišlo asi nejhorší ob
dobí kapely. A musím říct, že za to můžu
svým dílem i já, neboť jsem v tom období
koketoval s bratislavskou bluegrassovou
skupinou Fragment a na Poutníky nezbylo
tolik času.

mandolinistyČa kytaristy, který se mnou
hraje už 23 let. V tomto snažení mi také
pomáhá vlastně cizinec, Slovák z Prievidze,
Peter Mečiar  banjista, dobrista a absolvent
žilinské konzervatoře na kontrabas. Ten je
v Poutnících od roku 2005. No a poslední
současný muzikant v kapele je Jakub Bílý,
kytarista a zpěvák hrající s námi 11 let.
V Brně a okolí s námi ještě vystupuje jako
stálý host emeritní Poutník, kytarista a
zpěvák Zdeněk Kalina.

Život však běží dál, člověk stále hledá a
přemýšlí, a tak se stalo, že jsem se
s Fragmentem rozloučil a rozhodl se vrátit
Poutníky tam, kde byli na rozmezí osm
desátých a devadesátých let dvacátého
století, do špičky české country hudby.

Vrcholem letošních poutnických oslav budou
koncerty 4.12. 2020 v Praze v KD Bari
kádníků a 6.12. 2020 v Centru SONO
v Brně. Vystoupí na nich skupina Malina
Brothers, Robert Křesťan a Trapeři a sou
časná sestava kapely s hosty: Petrem
Brandejsem, Jirkou Machem a Svaťou
Kotasem a hlavně s jedinou zpěvačkou v
dějinách souboru  Hankou Černohorskou.

A o to se vlastně od roku 1997 snažím
dodnes s pomocí Honzy Mácy, skvělého
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Závěr tohoto vystoupení obstará poutnická
sestava z konce devadesátých let, Křesťan,
Malina, Kalina, Linhárek, Hulán, Petržela a
já. Pořadem bude provázet další emeritní
Poutník Jiří Plocek.
Poutníky, v období kdy s nimi hraji, prošli tito
muzikanti, kromě těch současných, které
jsem již zmínil: Banja – Robert Křesťan,

Luboš Malina, Václav Vacek, Svaťa Kotas a
Petr Brandejs. Kytary – Zdeněk Kalina,
Mirek Hulán, František Linhárek. Mandolíny
– Pavel Petržela, Mirek Hulán, Jiří Plocek,
Jiří Mach. Sólový zpěv – Robert Křesťan,
Zdeněk Kalina, Hanka Černohorská, Jiří
Mach. Jestli jsem na někoho zapomněl tak
se omlouvám.

Vstupenky si můžete objednat na kdbarikadniku.cz a www.sonomusicclub.cz.
A na závěr uvedu pár dat :
Poutníci zatím vydali celkem 14 CD nebo LP.
Poutníci (1987, Supraphon)
Wayfaring Strangers (1989, Supraphon)
Chromí koně (1990, Supraphon )
The Days Of Auld Lang Syne (1991, Supraphon)
Poutníci Live (1991, Supraphon )
Je to v nás (1992, GZ Loděnice)
Písně brněnských kovbojů (1994, UMG Country Records)
Co už je pryč (1997, GZ Loděnice)
Krajní meze (1998, GZ Loděnice)
Vzpomínky (1999, GZ Loděnice)
Pláč a smích (2003, JiHo Music)
Poutníci 2006 ( 2006 Jiří Mach)
Poutníci slaví 40 live (2011 Jiří Pola )
Country vánoce (2013 Jiří Pola )
Zlatá éra (2017 / Supraphon )
Stíny na střechách (2020 Jiří Pola)
Poutníci odehráli už přes 4 000 koncertů.
Jiří „Karas“ Pola
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Festival Na Ostrovech ( 24.08. 2020 )
Již několik let jsem se chystala na tento
festival, ale nikdy v Česku tou dobou nej
sem. Letos mi to konečně vyšlo.
Kdysi dávno jsem párkrát byla v Pekelském
údolí s kamarády z Pardubic a Chrudimi a
moc se mi tam líbilo, tak jsem si také chtěla
osvěžit vzpomínky. Pepa Malina mne v pá
tek odpoledne vyzvedl v Náchodě na ná
draží, chvíli jsem si u nich odpočinula a pak
vyrazila okouknout terén. Tam, kde dříve v
mých vzpomínkách kolem Metuje bývala
divočina, teď vede cyklostezka, ale údolí
neztratilo svoje kouzlo. Za půl hodinky jsem
dorazila z Bražce na místo festivalu, kde již
byly přípravy v plném proudu. Ale pokra
čovala jsem dál do Pekla, přes krásné nové
dřevěné mostky. Při pohledu na půvabnou
Bartonovu útulnu jsem se v duchu ptala,
jestli to náhodou nejsou mí vzdálení příbuz
ní, neb pocházím z mlynářské větve rodu
Bartonů... Abych řekla pravdu, už jsem to
tam moc nepoznávala. Chvílemi pršelo a
pomalu se stmívalo, a tak jsem se otočila a
šla zpět.
Čekal mne krásný večer v Bražecké hos
podě, plný báječné muziky bratří Pavla a
Pepy Malinů s Ralphem Schutem. Z hospo
dy nás vyhnala pořádná bouřka a celou noc
lilo jak z konve. A déšť pokračoval i dopole
dne, takže z další procházky sešlo.
Festival začínal ve dvě odpoledne a za pět
minut dvě déšť jako mávnutím kouzelného
proutku ustal. A diváků přišlo požehnaně.
Obdivovala jsem odvahu organizačního
týmu v čele s Pavlem Zajdou Malinou, kteří
dali festival dohromady v této pohnuté a
nejisté době v rekordním čase za pouhých
třicet dní. A nakonec jim všechno vyšlo. Vše
bylo perfektně připravené, Pepa dokonce
dovezl vyřazené koberce z místní knihovny,
aby se obecenstvo i muzikanti nebrodili v

blátě jako onehdy na Banjo Jamboree v
Čáslavi. Na Ostrovech bývala trampská cha
tová osada, a tak zázemí, i dokonce dvě
hospůdky, kde se dalo jíst, bylo zajištěné.
Program byl opravdu vynikající:
Zahajovali staří dobří Taxmeni s jejich mili
tary country. Letos slaví 50 let na scéně. Při
jejich písni Lilie skautská ohněm kalená mi
naskočila husí kůže, ještě jsem ji nikdy
neslyšela. Karla Mrkvičku nám připoměla
písnička Ven se dívej a nespi. Když jsem je
viděla naposled před pár lety na Banjo
Jamboree, ještě ji Karel zpíval. Další Řekni,
kde ty kytky jsou prý poprvé zpívala v
Přešticích v roce 1945 americkým vojákům
Marlene Dietrich. Prozradili nám na sebe, že
jsou všichni už několikanásobní dědci, ale
nejlepši prý je Jirka Šrůma, který loni v úno
ru o sobě prohlásil, že se právě stal děde
čkem. V dubnu na to hrdě hlásil, že se stal
tatínkem! Tak se jeho synovi se narodil bratr.
Smáli se, že je vlastně svůj vlastní dědeček.
Na to nám Vráťa Vyskočil svým sametovým
hlasem zazpival Dědečkovy hodiny. Roz
loučili se s námi písní Nebeští jezdci.
Docela mne mrzí, že jsem zaváhala a ne
koupila si jejich knížku Jednou Taxmenem,
navždy Taxmenem, kterou napsal Jiří Polák.
Druhého v řadě, Oldu Bohadlo, jsem ještě
neznala. O to větší bylo mé překvapní, když
jsem po jeho boku uviděla Adélku, bývalou
Jonášovou (dceru Pavlíny Jíšové) a dově
děla jsem se, že je to jeho manželka a ma
minka nedávno narozené dcerky Aničky.
Nepřipadá mi to ani tak dlouho, co byla
Adélka sama ještě v kočárku... Tak jsem si
je potom musela vyfotit... Čas je holt neú
prosný pán... Také jsem se dověděla, že
Olda je původním zakladatelem tohoto
festivalu.
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Na Ostrovech bylo živo
Předvedli nám střídavě Oldovy i Adélčiny
písně a jejich kapelu nazvali Bohadlo
company. Moc se líbili. V paměti mi utkvěla
hlavně nádherná píseň Pramen lásky a
poslední Mám pro tebe anketu...
Další v řadě byl bluegrass jak řemen.
Kapela kolem Ralpha Schuta, který se sem
za muzikou odstěhoval před lety z
Holandska, se jmenuje GRuns‘n Roses a
patří již leta mezi evropskou špičku. Teprve
podruhé po Banjo jamboree jsem je zažila s
novým kytaristou Vladem Križanem, který
posílil vedle Martina Burzy jejich slovenskou
sekci. Mandolinista Milan Marek a basista
Tomáš Kubín jsou Češi, takže formace je to
vskutku mezinárodní. Minulý víkend jsem je
viděla, i když v trochu pozměněné korona
virové sestavě, na festivale ve Švýcarsku.
Nejenom já jsem se těšila na paní Jitku
Vrbovou  neúnavnou a jedinečnou legen
dární zpěvačku v žánru country, trampské
muziky, jazzu i swingu. Čekala již hodnou
dobu v zákulisí, a tak jsme měli možnost si s
ní i pohovořit. Dokonce stihla vyzkoušet
kapelu GRuns‘n Roses, kteří ji tam přivezli,
z českého diktátu. Obstáli všichni na výbor
nou. I Ralph, ač Holanďan, prý spletl jenom
jedno tvrdé i/y. No, paní učitelka se nezapře.
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Jejím nynějším hudebním partnerem je
vynikající kytarista Honza Frühwirt zvaný
Andělín. Jistě ho všichni znáte z kapely
Pacifik Tonyho Linharta.
Zahájila písní Tam pod nebeskou bání a
následovala spousta jejich dalších hitů, jako
Měsíc nad Portlandem, Bílá pláž atd.
Zavzpomínala si taky na legendární Duo
Červánek a píseň Ještě spí chata na stráni
si s ní zazpíval i Andělín. Nejenom mně u
toho začaly téct slzy. Obecenstvo po
slouchalo jako bez dechu. Na svého
dlouholetého hudebního partnera Standu
Chmelíka si vzpoměla jeho písní Léto už má
celtu sbalenou. Píseň to byla v této zimě pro
tento festival docela aktuální. Kosa byla
pořádná... Ač léto teprve začínalo... Andě
línovu Ryvolovku Island si s ním zpívala
spousta lidí. Následovala Ascalona, Čajová
růže. Obecenstvo ji nechtělo vůbec pustit z
jeviště. Tak ještě vzdala tribut Evě Olmerové
písní Čekej tiše... Ale i vše krásné musí
jednou skončit. Její poslední píseň Co
nevidět se sejdem si s ní opět zazpívala
většina publika. Tahle úžasná dáma bude v
září slavit své kulaté životní jubileum.
Doufám, že jí zdraví bude sloužit a dá nám
ještě spoustu nádherné muziky. Musela se
ještě vrátit s písní Láska lehkomyslná.

Po ní nastoupil zpívající právník Ivo Jahelka
a prohlásil, že je konec legrace a přichází
zákon. Paní Jitka mu prý výborně připravila
atmosféru, když zazpívala ...tento příběh
skončí manželstvím, jinak já ti život osla
dím...Tak už to prý v životě chodí.
Následovala hodinka, kdy se obecenstvo
kroutilo smíchem. Já už se tak nezasmála
léta. Zahájil Cigánskou baladou a násle
dovaly soudničky, jedna lepší než druhá.
Jako Balada o mezinárodní ostudě mysli
veckého sdružení v Brodě, Balada o úrazu
snoubence Pepy, Čikuli a benzin atd. Také
nám povykládal spoustu humorných kauz ze
soudních síní. Moc ráda jsem ho po letech
opět viděla.
Brno bylo zastoupeno skupinou Sakrapes.
Původně se prý jmenovali Kaktus, ale
časem jim bodlinky opadaly, tak se
přemenovali. Jsou to vlastně pohrobci
legendárních brněnských bluegrassových
kapel jako Smutňáci, Trapeři, Uhlák, Vědro,
Eben, Classic Bourbon Quartet, Blue Watter
Mill Band a Poutníci. Ve svém repertoáru
mají především melodické písně těchto
kapel, perfektní instrumentálky a převzaté
evergreeny s převážně vlastními texty. Moc
se všem líbili.
Další v řadě pro mne byla naprostá novinka.
Brněnské hudební duo Groovey. Jejich
hlavní inspirací jsou písně Simona a
Garfunkela. Hrají ve složení Adam Kubát a
Pavel Křivák a když člověk přivře oči, myslí
si, že má před sebou originály. Hoši opravdu
UMÍ!!! Nádherná klidná a tichá muzika,
perfektně zahraná i zazpívaná. Obecenstvo
je poslouchalo jako bez dechu (až na dva
chlápky, co se pár metrů za mnou skoro
celou dobu hlasitě bavili, a nereagovali na
žádné reklamace; nejenom já jsem je v
duchu tiše vraždila: jako kdyby se nemohli
bavit někde jinde). Kdybych měla hochy
možnost ještě někdy vidět, určitě na ně
půjdu.

U některých skladeb mi až naskákala husí
kůže z té krásy...
Uklidněnému okouzlenému publiku se zno
va rozproudila krev, když nastoupila
legendární temperamentní dámská kapela
Schovanky. Musím se přiznat, že teoreticky
je znám již od samých začátků v roce 1971.
Tehdy je založil Krisťák, otec Rosti Čapka.
Jeho maminka Jarka se zároven stala první
evropskou dívčí pětistrunou banjistkou... Ten
den jsem je ale viděla poprvé naživo. A stálo
to za to. Však je jistě všichni dobře znáte
tak, jak je zná za ta léta i půl světa.
Obecenstvo se roztančilo a najednou bylo
všem teplo. Ještě dlouho mi v uších zněla
nejen píseň Rákosí... Perfektní zakončení
nádherného festivalu.
Pořadatelé nás pozvali na příští ročník, který
se bude konat 10. července 2021, doufám,
že tady zase budu. O zvuk se staral tým
KopsFiedlerVlach a zvládli to také na vý
bornou.
Poděkování patří nejenom jim všem, ale
také divákům, kteří v tom deštivém počasí
přišli a zůstali až do konce. A když skoro
všichni odešli, čekal na nás ještě paradní
sejšn v osadní hospůdce.
Na fotky se můžete podívat na mém face
bookovém profilu.
Tímto chci ještě jednou poděkovat celé rodi
ně Malinů, kteři mi poskytli azyl a vzorně se
o mne starali.
Po nedělní procházce po nádherném okolí s
jejich maminkou Lídou a dobrém obědě mne
Pepa odvezl na vlak do Brna. Ještě dlouho
budu s láskou vzpomínat!
Ahoj Lilka v Bülachu, 30. srpna 2020
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Bluegrass Marathon slaví 40 let
Bluegrass Marathon je druhým nejstarším
bluegrassovým festivalem v České Republi
ce a stejně jako Banjo Jamboree se stal už
festivalovou legendou. U jeho zrodu stála v
roce 1980 trojice osobností – Bohouš Cha
loupek, Bob Zýka a Borin Braun. Bohužel,
žádný z nich se letošního výročí zúčastnit
nemohl, ale vzpomínalo se na ně často. Pů
vodní koncept festivalu se odlišoval od os
tatních akcí – mohl si zde zahrát každý, kdo
dorazil. A tak zde vedle sebe hráli místní ka
pely i hosté ze Slovenska, poprvé zde vy
stoupili kapely, které spolu hrály jen několik
měsíců  a dnes již patří ke klasikům. Postu
pem času, jak kapel přibývalo, musel být
tento koncept opuštěn a Marathon se stal
klasickým festivalem, jehož program byl
vždy rychle naplněn. První ročníky se konaly
v Boru v areálu zámku, později v sokolovně.
Od roku 1993 se festival trvale přesunul na
farmu do nedalekých Borovan.
Páteční program čtyřicátého ročníku BGM
byl věnován západočeským kapelám a byl
plný překvapení. Prvním návratem k tradi
cím byla už volba zahajující kapely  Voraři
z Boru zahajovali už první ročník a pak
mnoho dalších. Pánové se po řadě let dali
zase dohromady. A byla to opravdu milá
vzpomínka.
Následovali Highgrass z Horšovského
Týna, opravdu velmi kvalitní kapela, kterou
bych chtěl slýchat častěji.
Pak přišel první (a nikoliv poslední) návrat
legendy, kterého jsme se na letošním
ročníku dočkali. Po řadě let, kdy jsme se s
nimi na pódiích nepotkávali, vystoupil
Quintet bratří Chvalů, neboli CH. B. Q. Hraje
a zpívá jim to pořád skvěle. Snad se jim to
zalíbilo tak jako posluchačům, a budou hrát
častěji. Určitě bychom všichni byli moc rádi.
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Návrat do osmdesátých pokračoval v podo
bě SoVS (členové tehdejších skupin Cátro a
Centrum). Jarda Pertlíček se vrátil k banju a
udělal dobře. Kapele to šlapalo, hezky jim to
sedlo a koncert si rozhodně užili.
Tradiční západočeský přístup vystřídal cho
mutovský Album s moderním progresivním
bluegrasem. Na rekordmana festivalu si za
dělal Pavel Zícha, který od té doby téměř
neslezl z pódia a skoro překvapil, když s
některou kapelou nehrál.
Závěr pátečního programu zajistil Michal
Tučný revival band z Plzně. Byl to výlet
mimo bluegrass, ale velmi povedený.
Písničky Michala Tučného nemůžou nikoho
urazit a řada z nich k bluegrassu neodmys
litelně patří, i když jsou v moderním country
podání.
Uzavřením pódia program nekončil, ale
plynule pokračoval. Jamovalo se nejméně
na šesti místech, a to jsem neobešel všech
ny. Nepřetržitě až do sobotního poledne,
samozřejmě.
Musím zmínit ještě den 0  hrálo se už od
čtvrtka večer. Až do rána, samozřejmě.
Sobotní program zahajovala další legen
dární kapela a účastník prvních ročníků
Bluegrass marathonů, Větráci z Kopidlna.
Hodně se vzpomínalo na Honzu Macáka, a
na počátky Banjo jamboree. A na historii
Maratónů taky, ovšem.
Další program pak následoval ve velkém
stylu, a těžko ke každé kapele něco vmýš
let, co ještě nebylo napsáno, protože byly
všechny skvělé.

Nová sekce na Bluegrass Marathonu
Nová sekce  skvělý moderní bluegrass a
neuvěřitelné instrumentální výkony. A záro
veň skladby, které rychle lidoví. Co víc si
může kapela i posluchač přát?
Modrotisk, jemný bluegrass z drsného
severu. Když jedu s dětma v autě, tak se
pohádají pouze o to, které CD si pustíme
nejdřív. Stejně přehrajem všechny, musel
jsem objednat kompletní sadu. A když včera
hrál v rádiu Bob Dylan Knockin' on Heaven's
Door, tak legendární písničkář je nechal
chladnými, ale při prvních tónech už volaly,
že to je ta písnička, co hraje Modrotisk!

Womacklee. Kapela, pro kterou neexistuje
škatulka. A podle Mikyho Prusíka, který je
uváděl, je to asi poprvé, kdy byly zařazeni
před 22. hodinu. Je to prostě náročná mu
zika...
Harry Phill band. Kapela, která kdysi patřila
mezi hvězdné zážitky, ale dnes už bohužel
hrají jen velmi zřídka. Od bluegrassu se už
dávno posunuli k jazzu, ale do Borovan
prostě patří. A vlastně: na kombinaci dobra a
tuby přece není nic k divení!

BG Cwrkot. Návrat ke klasickému blue
grassu otců zakladatelů. Musím říci, že je to
nejen krásný poslech, ale i podívaná. Já si
na ten pohyb kolem mikrofonu prostě
potrpím, je to daleko hezčí a taky složitější
než stát na jednom místě.

Milkeaters. Divočáci z Mlékojed. Kdo si
myslí, že se bluegrass normálně hraje rych
le, ten je asi ještě neslyšel. A kdo sii
nedokáže představit grassrap, ten taky ne.
Milkeater jsou prostě smršť, co smete
každého. A taky málokdo dělá vlastní an
glické texty. Až se dostanou do Států, už je
zpátky nepustí.

Bluegate. To je prostě plzeňský styl na první
poslech. Dravý, kvalitní, zábavný. A Ilon
nemá problém si povídat s publikem, udr
žuje kontakt, je bezprostřední. Moc jsem je
vlastně všechny neviděl, protože nemůžu
odtrhnout oči od Jirky Plhy Rybáře, který se
tváří, jako by tam vlastně ani nebyl, ale co
při tom provádí na hmatníku mandolíny, je
neuvěřitelné. A Ilonin hlas je taky jako bouře.
Ještěže tentokrát při Vichřici nepršelo jako
minulý týden v Plzni.

Paběrky a Marko Čermák. Legenda pěti
strunného banja. Marko letos oslavil osm
desáté narozeniny, ale na pódiu se cítí jako
doma. Je jasné, že v jeho věku už nejsou
prsty tak hbité jako kdysi. Ale Marko už
nemá zapotřebí si něco dokazovat, protože
už toho dokázal dost. A mnohokrát mě
napadlo, že až dnešní banjisté budou v jeho
věku, ještě se jim jeho současný styl, který
vychází více z clawhammeru než ze
Scruggse, bude ještě zatraceně hodit.
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Paběrky nezapomínají na trampské kořeny
české (nejen bluegrassové) hudby, a pro
mně to bylo jedno z nejmilejších vystoupení.
Cop. Prostě Cop. Taky patří k Bluegrass
Marathonu už od počátku a patřit bude.
Fámy. Petr Kůs a český bluegrass, to jsou
tak trochu synonyma. Taky bych mohl k
Fámám něco napsat, ale ono vlastně není
co. Prostě... Fámy, no, co ještě víc?
Goodwill. Další progresivní bluegrassová
kapela původně z Ostravy, která drží krok s
evropským a americkým trendem a směřo
váním této hudby.
No, a závěr nemohl být vybrán vhodněji:
Sunny Side je prostě kapela, která umí na
základě tradičnějšího bluegrassu udělat
neuvěřitelnou show, při které se posluchač i
divák nemůže nebavit. Jenže, to jsou
srandičky, srandičky, a vzápětí vystřihnou
gospel, při kterém se ježí chlupy. Jestli
chcete v někom probudit zájem o bluegrass,
tak Sunny Side je rozhodně dobrá volba.
A pak se všichni navzájem promíchali a
hrálo se dál. Do rána, samozřejmě.

Bluegrass Marathon není jen festival, kde se
sedí a poslouchá, ale především hraje. Dřív
to bylo běžné, ale dnes je to asi jediný
festival u nás, kde se opravdu hraje
nonstop, na několika místech, muzikanti a
posluchači plynule proudí od jednoho jamu k
druhému, všechno se prolíná se vším...
Rozhodně k tomu přispívá místo, takové je
jen jedno jediné. Festival se odehrává
převážně na statku, tak je jasné, že
atmosféra musí být taková  prostě trochu
selská. Na jednom konci zahrady je koncert,
uprostřed se povídá a hraje, a na druhém
konci se vaří úžasný guláš (teda prý,
protože vždycky, když jsem se tam dostal,
tak buď už ještě nebyl, nebo už nebyl),
polívky a chleba se sádlem. Taky není
žádné jiné místo, kde můžete v pět ráno
zalézt do stanu uprostřed návsi, a v osm vás
vzbudí velmi něžné tóny mandolíny a banja
z autobusové zastávky. To se nedá
popisovat, to je třeba zažít. A taky se to
nedá fotit. Takže fotky z jamů nemám,
protože než bych pustil mandolínu a vzal
foťák... to radši nic. A mezitím jsem chodil
mezi lidmi, zdravil kamarády, dělal si nové, a
ještě nové... V takovémto prostředí
nemusím ani spát, ani jíst, a rozhodně
nejsem ani trošku hladový nebo ospalý...
Takovou sílu tu má hudba.
Martin Čechura
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Třináctistránkový barevný kalendář na rok 2021, formát 360 x 300 mm. Autorem je Vince Pospíšil
(Legenda jménem Cop). BA sama nedokáže tento projekt zafinancovat, ale přesto bychom rádi, kdyby
se kalendář zrealizoval. Celé to tedy záleží na vás. Pokud si kalendář závazně objednáte a bude
dostatečně velký zájem, tak je Vince vyrobí a rozešle je na dobírku. Ukázku barevné stránky kalendáře
najdete na našem webu. Cena kalendáře je závislá na celkovém nákladu  pro ilustraci, cena kalendáře
při nákladu 300 ks je 250, kč. (Plus poštovné). Pokud tedy máte zájem, zašlete objednávku s adresou
na: janmayen@janmayen.cz Objednávky zasílejte, prosím, nejpozději do 20. 10. 2020, aby se to stihlo
zrealizovat.
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Mean Mary
Mean Mary nelze považovat za bluegrassovou celebritu, nicméně je to velmi originální
hudební samorost, patřící do kategorie „zázračné dítě“. Její styl hraní na banjo mě přivedl k
tomu, abych bluegrassové fanoušky blíže seznámil s touto osobností, přestože neuslyší ten
pravý bluegrass.
Mary James, nejmladší ze šesti dětí, se na
rodila v Ženevě ve státě Alabama, i když její
rodina žila na Floridě, pár km jižně od
Alabamy. Její matka (Jean James) a otec
(veterán z druhé světové války William
James) žili velmi kočovným životním stylem.
Jednoho dne se celá rodina (v té době byly
Mary čtyři roky) sbalila a přestěhovala se z
Floridy do Minnesoty poblíž kanadských
hranic, aby zakusila drsnější život v divočně.
Tři měsíce žili ve stanu postaveném z
plastové fólie, kterou si přivezli s sebou.
Během této doby si postavili srub jen za
pomoci sekyrky, ruční pily a okolních
stromů. Jídlo si vařili na táboráku, vodu
tahali z hluboké díry, kterou vykopali, a v
noci si četli při venkovním světle, zářícího
skrz průhledné stěny plastového stanu. Při
jedné příležitosti byl jejich stan dokonce
napaden velkým, přes dva metry vysokým
černým medvědem, kterého byla Maryina
matka Jean donucena zastřelit.
Ve stanu jim brzy začala být nesnesitelná
zima, a když se konečně přestěhovali do
téměř dokončeného srubu, nastala právě
zima. Bez elektřiny a tekoucí vody a za
chladu, při kterém zamrzala voda 1,5 metru
od jediného zdroje tepla (stará kamna na
dřevo), strávila rodina mnoho hodin čtením
knih při petrolejové lampě a užíváním si
skvělých outdoorových aktivit (např. řezání
dříví na podpal!).
Maryin nejstarší bratr Jim, který právě
vstoupil do námořnictva, poslal rodině kytaru
a kazetu s výběrem písní, které se mu líbily.
Z kazeťáku napájeného bateriemi tak
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poslouchala rodina Hanka Williamse Jr. a
Dolly Parton. Netrvalo dlouho a Mary začala
zpívat tyto písně a zpívala i nástrojové party.
Když matka s otcem viděli její talent, koupili
jí školu hry na kytaru a maminka začala
všechny děti učit. Mary a její bratr Frank byli
jediní dva sourozenci, pro něž se hudba
stala povoláním.
Mary se naučila číst noty dříve, než uměla
číst slova. A začala zpívat a skládat písně
ještě předtím, než začala chodit do ma
teřské školky. S matčinou pomocí složila
svou ústřední skladbu „Mean Mary from
Alabam“. Tisk ji poté okamžitě pokřtil touto
přezdívkou a od té doby jí už nikdo neřekne
jinak než Mean Mary.
Jamesovi se nakonec přestěhovali zpět na
Floridu. Maryin táta (kterému bylo šedesát,
když se narodila) byl nyní v důchodu. A
Maryina maminka hledala způsoby, jak
pomoci rodině a ukojit Maryin hudební apetit
a nejrůznější zájmy ostatních dětí. Založila
ekologickou zelinářskou farmu, vyráběla a
prodávala pasti na živá zvířata, odchytávala
živé plazy, obojživelníky a savce pro velko
obchodní distributory a rovněž živé jedovaté
hady na výrobu protijedů. Děti se zapojily do
všech těchto aktivit a zjistily, že je to skvělá
zábava.
Mary se brzy naučila hrát na kytaru, banjo a
housle. Své první album nahrála ve věku
šesti let a denně věnovala pět hodin
zdokonalování instrumentace a zpěvu a k
tomu ještě měla živá vystoupení. Poté, co si
zvýšila denní počet hodin věnovaných
hudbě na sedm a její živá vystoupení byla

Mean Mary
stále častější, bylo pro ni prakticky nemožné
pokračovat ve školní docházce. Proto na
konci druhé třídy přešla na domácí studium
a také se denně objevovala v pořadu
Country Boy Eddie Show, což byl oblastní
televizní program v Birminghamu v Alaba
mě. V té době se také pravidelně objevovala
v Nashvillu, Tennessee v Nashvile Pallace, v
Nashville Network, v muzeu Elvise Pres
leyho a v Printer ́s Alley (čtvrť nashvillských
zábavních klubů a nočního života – pozn.
překl.).

Její bratr Frank James, taktéž hráč na
kytaru, který ji doprovázel na jejích živých
vystoupeních a v domácím školním prog
ramu, rovněž vynikal ve studiu a ve čtrnácti
letech se sám naučil trigonometrii a v pat
nácti vychodil střední školu.

Přes svůj hektický rozvrh si našla čas na
studium a ve věku pouhých devíti let
úspěšně zvládla státní zkoušky, které
odpovídají úrovni 12. třídy. To nepřekvapilo
její rodiče, kteří byli svědky toho, jak v sedmi
letech přečetla celý román Jih proti Severu.

Zanedlouho patřili k nejvyhledávanějším mu
zikantům, věnujícím se historickému folku v
zemi. Každý víkend měli živé vystoupení a
každoročně museli odmítat stovky dalších
představení.

V jednu dobu si Mary a Frank zamilovali
lidovou hudbu. Cítili únavu z komerční
country hudební scény, a tak se ponořili do
hraní historické lidové hudby a hudby z
období občanské války.
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V očích čtrnáctileté Mary se však v průběhu
jejích vystoupení vyskytl jediný problém:
kolem dokola jezdili všichni ti najatí herci na
koních, zatímco ona tam stála v prachu a
hrála a hrála. Mary si totiž vždycky přála mít
koně a jako moudrá teenagerka řekla
lišácky rodičům, že jediným důvodem, proč
tak tvrdě pracovala v hudební branži, bylo,
že si jednoho dne bude moci dovolit koně!
Když její bratr Frank, kterého ježdění na
koních rovněž přitahovalo, podpořil její od
hodlání, maminka s tátou svolili.
Aby maminka vydělala peníze na sny svých
dětí, začala prodávat karamely na Mary
iných živých vystoupeních. Výtěžek z tohoto
podnikání se velmi rychle zhmotnil do
pořízení dvou koní: arabský mix, kterého
Frank pojmenoval Rogue, a nepříliš zku
šeného plnokrevníka, kterého Mary pojme
novala Apache. Ihned poté oba zařadili do
svého repertoáru hudbu s jezdeckou
tématikou a začali ji hrát na svých vystou
peních. To vedlo od přehlídek k show ve
stylu Divokého západu, a dokonce k ně
kolika bankovním loupežím (samozřejmě in
scenovaným).

Mean Mary
Frank a Mary se rozhodli, že se přestěhují
do Kalifornie. Sbalili si všechny své věci,
naložili na auta, zahákli přívěs s koňmi a
coby náplavy vyrazili do LA.

Apache byl temperamentní kůň a neustále
se dostával do potíží. Rád vystupoval, ale to
nezastavilo jeho sklon k nehodám. Jednou
se v průvodu vzepjal na zadní a padl do
zadu na Mary a její kytaru. Jindy, když byl
vystrašen jelenem, se splašil, zlomil sedlo,
Mary spadla pod něj a byla pošlapána jeho
kopyty. Ale i přes zlomené kosti, oteklé
končetiny, pokroucené nohy a četné mo
dřiny Mary nikdy nezmeškala vystoupení, i
když se občas musela opřít o berli.

Následující tři roky se Mary a Frank účastnili
téměř všech televizních pořadů a filmů,
produkovaných v hollywoodské oblasti  ať
už na pozici herec v pozadí, dubl, kaskadér,
nebo herec ve vedlejší roli. Mary si pořídila
za pouhých 200 dolarů velký omlácený
karavan, který připojila za svůj pickup, a ten
se stal jejím domovem. Díky tomu mohla
zaparkovat kdekoli, kde to bylo možné i
nemožné.

V mezičase Mary a Frank vyvolali zájem u
kalifornské hudební agentury a maminka
zrovna podepsala smlouvu s kalifornskou
literární agenturou. Ostatní děti byly již
dospělé a samostatné, takže máma, táta,

Byla to vzrušující, zajímavá práce, ale nijak
ji to neposouvalo v její hudební kariéře a
koním se to už vůbec nelíbilo. Toužili po
zelených pláních, na které byli zvyklí.
Nakonec se Jamesovi odstěhovali zpět na
jih a zakotvili v Tennessee.
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Koně byli v pohodě a Maryina hudební
kariéra se opravdu rozjížděla, když došlo k
nejděsivějšímu okamžiku jejího života.
Jednoho deštivého večera v únoru jela coby
spolujezdec na předním sedadle v malém
autě, když řidič náhle ztratil kontrolu nad
řízením. Mary se vymrštila vpřed a po
nárazu na tvrdou plastovou palubní desku v
jejím krku křuplo. Zkroucená poloha jejího
krku přesvědčila řidiče, že je mrtvá.
Dokonce její smrt oznámil telefonicky jejím
rodičům. Naštěstí jí superrychlá jízda zá
chrankou a okamžitá lékařská péče v
nemocnici zachránily život  neli celou její
budoucnost. A právě tam se dozvěděla
něco, co pro ni bylo mnohem horší než
samotná smrt, že totiž její pravá hlasivka je
ochrnutá.
Z nemocnice si přivezla dost poničené tělo a
začala bojovat. Hudba byla její život a
nemohla to vzdát. Schválně si na sebe
nakladla ty nejtěžší fyzické úkoly s jediným
cílem, aby se její tělo uzdravilo. Nakládala
balíky sena, stavěla ploty a stodoly, plavala
v zimě a neustále procvičovala hlasivky.
Zbytek jejího těla se brzy z tohoto traumatu
zotavil, ale její pravá hlasivka zůstávala
pořád ochrnutá. Snažila se to vynahradit
levou hlasivkou, což jí umožnilo trochu zpí
vat, ale dokázala to asi jen deset minut v
kuse. Bohužel, její hlas byl ve srovnání s
dřívějšími schopnostmi chabý.
Jednoho krásného dne, o šest měsíců poz
ději, jí krční specialista oznámil, že v její
ztuhlé hlasivce došlo k mírnému pohybu.
Řekl, že se to nemusí úplně vzpamatovat,
ani to nemusí vést k trvalému zlepšení, ale
tato informace Mary stačila. Tehdy začala
její skutečná tvrdá práce. Přihlásila se do
mnoha show, zpívala jak divá, a když už
nemohla, hrála pouze na své nástroje.
Vydala se opět na koncertní šňůru, někdy
sama, jindy se svým bratrem a občas i s
celou kapelou Mean Mary and the Con

trarys. Začala psát knihy nebo se podílela
na jejich psaní se svou matkou. Její román
Why Art Thou, Jane? získal první místo v
Reader's Favorite International Awards. Její
mezinárodní fanklub zaznamenal obrovský
skok v nárůstu fanoušků. To byla dobrá
zpráva, ale největší událostí tohoto období
bylo zotavení ochrnuté hlasivky. Tvrdá práce
ji přivedla zpátky do života!
Mean Mary je již 12 let usazená v Nashville
a produkuje hudbu, videoklipy (její videa na
YouTube vidělo více než 15 milionů ná
vštěvníků), hodně cestuje po USA a jezdí i
do zámoří, spolupracuje na psaní romá
nové trilogie o hudebním světě a je propa
gátorkou Deering Banjos. Deeringové ji jme
novali svou Goodtime Ambassador (Velvy
slankyní dobrých časů). Mary hraje na 11
nástrojů (banjo, kytara, housle, mandolína,
viola, basa, piano, saxofon, dulcimer, kasta
něty, perkuse). Nahrála celkem 16 alb, z
nichž nejnovější se jmenuje Cold. Nemá
smlouvu s žádným hudebním vydava
telstvím, vše vydává pod svou vlastní znač
kou. Svá alba nahrává ve vlastním studiu.
Pokud zrovna nevystupovala sólově, byla
nejrůznějšími kapelami „najímána“ jako hou
slistka. Na všechno se učila jako samouk z
not a banjo tabulatur.
Pro akustické hraní používá banjo Deering
Goodtime Midnight Special a když hraje na
„elektriku“, hraje na Deering Electric Cross
fire. Je ale natolik vytížená koncertováním,
že už nenachází čas na domácí procvi
čování. Nicméně to, že při skládání písní je
tak dlouho vypilovává, jí nahrazuje cvičení.
Pokud jde o techniku, při učení na banjo
neměla vyloženě žádný vzor a jako samouk
si vynalézala styl, který jí nejvíce seděl.
Nemá v oblibě pouze clawhammer, který jí
přišel obtížnější, ale jinak styly ráda střídá,
protože nechce být zařazena do žádné
žánrové škatulky.
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Speciálně na banjo hodně experimentuje.
Její styl psaní a hraní jde napříč žánrovými
styly, nejvíce tíhne k folku, bluegrassu a
blues. Její začátky byly ale hodně ovlivněny
i rockem. Texty písní mají převážně epický
charakter, odrážející převážně její životní
prožitky. Její videoklipy jsou vysoce kreativní
a většinou je vytváří ve spolupráci se svou
matkou.
Natáčení jejího možná nejoriginálnějšího
klipu písně Sea Red, Sea Blue se natáčelo
pod vodou. Bylo velmi náročné, protože
voda byla ledová a její maminka se při tom
dokonce silně podchladila.

Mean Mary již také vystoupila v Čechách a
to 15. září 2018 na festivalu v Metylovicích a
o rok později i v Praze.
Není zde prostor pro převyprávění celého
jejího životního příběhu, ale pokud byste se
chtěli dozvědět víc, poslouchejte její hudbu 
je to všechno tam.
Ke shlédnutí doporučuji tato YTB videa:
Blazing, Iron Horse, Dark Woods, Sea Red,
Sea Blue, Cotton Eye Joe (housle). A určitě
tam narazíte i na její klip, když jí bylo 6 let.

Kde je možno si poslechnout její poslední
album:
https://airplaydirect.com/music/meanmary
cold/

Ukázky jejích největších hitů:
https://www.shazam.com/cs/artist/42784034/
meanmary

Web: meanmary.com

Na základě webových zdrojů zpracoval
Láďa Matějka

Mean Mary
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Kenny Ingram ( 19.08.1952 – 26.07.2020 )
O prázdninách přišla ze zámoří smutná
zpráva. Ve věku nedožitých 67 let zemřel
26. července večer nečekaně na mozkovou
mrtvici znamenitý banjista Kenny Ingram.
Byl to jeden z mých nejoblíbenějších ban
jistů, vyznávající a znamenitě ovládající
tradiční scruggsovský styl. Koneckonců, hrál
s mnoha legendami a šest let strávil na
pódiu dokonce s Lesterem Flattem. Při
pomeňme si krátce jeho podivuhodnou
hudební kariéru.
Kenny Dale Ingram, přezdívaný „Big K“, se
narodil v Dicksonu ve státě Tennessee v
roce 1952. Zájem o banjo v něm probudilo
sledování televizních pořadu s Flattem &
Scruggsem. Rodiče, John Wesley Ingram a
Hallie Jean (Fisher) Ingram mu první banjo
koupili v roce 1964. Kenny se tak ve 12
letech začal podle sluchu učit podle toho, co
viděl a slyšel v televizi a na nahrávkách.
Svou hudební kariéru ve „velkém světě“
začal v červenci roku 1971, kdy nastoupil
jako banjista do kapely Midnight Ramblers
Jamese Monroea, syna otce bluegrassu. V
květnu 1972 začal hrát s „králem blue
grassu“, Jimmy Martinem a jeho Sunny
Mountain Boys, kde na postu banjisty
vystřídal J.D. Crowea. V říjnu 1973 pře
stoupil do kapely Nashville Grass Lestera
Flatta, kde zůstal do roku 1978. Lepší školu
pro tradičního bluegrassového banjistu si lze
jen těžko představit. Kromě řady elpíček ho
s Lesterem můžeme vidět i na několika
záznamech na Youtube, kde jeho obří
postava ční vedle tehdy mladičkého Marty
Stuarta, pozdější countryové hvězdy. Velmi
zajímavě o svých zkušenostech s legen
dami bluegrassové muziky vyprávěl v roz
hovoru pro magazín Banjo Newsletter v pro
sinci 2009, kde na otázku, nakolik je dobré
začít kopírováním vzorů a kdy, a zda je
dobré hledat svůj vlastní výraz, odpověděl:

KI: No, pokud jde o timing ... Lester mi nikdy
neřekl, jak hrát na banjo, když jsem s ním
hrál. Ale došel jsem k názoru, že bych se
měl přiblížit co nejblíže Earlovi, pokud jde o
timing a typ tónu, to že by bylo dobré,
zvláště v žánru hudby, který Lester hrál.
BNL: Odkud berete inspiraci podněty ke své
hudbě a svému zvuku?
KI: Myslím, že tím musíte žít a dýchat. Je to
něco, co musíte cítit uvnitř. Mnoho hodin
jsem strávil posloucháním nahrávek starých
rozhlasových pořadů. Když jsem byl s
Lesterem Flattem, hráli jsme hodně koncertů
s Osborne Brothers. Sonny a já jsme trávili
spoustu času posloucháním starých roz
hlasových pořadů, rozebírali jsme sóla, která
Earl hrál. Sonny mi s hraním hodně pomohl.
Řekl mi, že nehraju špatně, ale pokud
budete hrát tyhle písničky, chtěl by, abych je
hrál správně tak, jak by se měly hrát.
Drobné nuance a věci, které lze udělat, aby
zněly víc tak, jak je Earl hrál. Nikdy jsem
neslyšel nic, co by v písni, kterou hrál, znělo
špatně. Všechno, co hrával, prostě odpoví
dalo písni. Byl to skutečný hudební génius.
BNL: Hrál jste pro Jimmyho Martina i
Lestera Flatta. Jimmy Martin Vám prý řekl:
„Nemůžeš hrát jako Earl Scruggs a zároveň
být v mé kapele.“
KI: Ne, to ne. Jimmyho timing je trochu jiný.
BNL: Můžete vysvětlit, v čem to bylo jiné?
Musel jste změnit licky, které jste používal?
KI: No, některé jeho licky byly jiné. Bluesové
licky, vytahování třetí a druhé struny, blue
sové vyhrávky ve tříčtvrťovém rytmu. Bylo to
trochu jiné, ale jen trochu. Jimmy Martin to
neuměl jinak, než přímo říct, co si myslí. Nic
nepřikrášlil!
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Prostě řekl, jaké to bylo a jak on by chtěl,
aby to bylo. Ale uměl to ukázat. Neuměl hrát
na banjo, ale uměl si banjo vzít a ukázat
maličkosti, které vám pomohly zlepšit hru.
A samozřejmě zpěv. Jimmy vám zazpíval
kterýkoliv hlas, který jste měl zpívat. A trval
na správném frázování. Chtěl, abyste zpíval
slova stejně jako on, tak se dostane správný
vokál. Tohle zase Earl dělal frázováním
banja k Lesterovu hlasu. Když hrál, bylo to,
jako by banjo ve skutečnosti zpívalo. Takhle
to já popisuju. Earl měl skvělou pravou ruku,
ale levou rukou dělal takové drobnosti,
ohýbal noty a frázoval tak, že jeho banjo
znělo tak, jak to u nikoho jiného neuslyšíte.
Tyhle maličkosti mi u mnoha hráčů chybí.
Jednou jeden chlapík mluvil o Earlově hraní
a řekl, že hraní Scruggsova stylu je snadné.
Napadlo mě podat mu banjo. Ať si sedne a
ukáže mi to, když je to tak snadné. Nechci
nikoho snižovat, ale on nebyl ani poblíž. Ani
poblíž! Zní to tak jednoduše, až je to těžké.
Zjistil jsem to už dávno, nejde o to, co hraje
te, ale o to, jak hrajete to, co hrajete.
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To mě vždy zajímalo na J.D. Croweovi. Ne
co hrál, ale jak to hrál. Proto je to opravdu
zajímavé, ten jeho drive a to blues. To je
jeho výhoda proti lidem, kteří na to ještě
nepřišli. Jsou pickeři, kteří umí hrát stokrát
více věcí, než umím já, různé styly a to
všechno. Zjistil jsem ale, že musíte znát své
publikum. Musíte vědět, co lidé, kteří si
koupili lístky, aby viděli vaše vystoupení,
chtějí slyšet. Jsem jen jednoduchý a
obyčejný kluk, hrající jen to základní. Zjistil
jsem ale, že to, co vás odlišuje od jiných lidí,
není to, co hrajete, ale jak to hrajete. Lidé se
mě ptají: „Jak jsi udělal to a to?“ Jenže já si
ani nepamatuji, co jsem udělal. Nevím.
Omlouvám se. Je pro mě těžké ukázat, jak
dělám to, co dělám. A vím, že je to stejné s
Earlem. Já vím, že je. Mám pocit, že J.D. se
ho na to jednou ptal, přišel před lety k
Earlovi a zeptal se: „Jak to hrajete?“ A Earl
mu nemohl nic říct. Tak to je. Je to zvláštní.
BNL: Zdá se, že se tak hraní stává intuitivní
věcí, kde přemyšlení může být skutečně
škodlivé.

KI: Když nad tím budete moc přemýšlet,
řeknete si, já to zvořu! Prostě hrajte. Jen
hrajte a zpívejte. Moc na to nemyslete.
Pokud jste si udělali domácí úkoly a dali jste
tomu čas a věci si rozebrali a přichystali,
mělo by to přijít samo. Mělo by to jen
proudit, pokud jste tomu věnovali dost času.
Pánbůh ví, že jsem s tím strávil ve svém
životě hodně času. Jsem si jistý, že mě to
uchránilo mnoha potíží!
BNL: Když se ohlédnete zpět, kdo byl vaší
největší inspirací?
KI: Poslouchal jsem asi pět, možná šest
banjistů, když jsem se učil hrát. Byl to
samozřejmě Earl. Poslouchal jsem Sonnyho
Osborna, J.D. Crowea a Billa Emersona.
Také se mi líbil Walter Hensley, byl to ve své
době skvělý hráč na banjo. A poslouchal
jsem Allana Sheltona. Těch pět nebo šest
hráčů mělo timing, který se mi líbil. A ve
skupinách, ve kterých hráli, bylo banjo
dominantní. Když zahráli sólo, slyšeli jste, co
hrají, banjo bylo v popředí. Nikdy jsem
nechtěl hrát s jinými kapelami než s těmito.
A tak jsem měl dvě angažmá u Jimmyho
Martina, hrál jsem s Lesterem Flatem. A
dokonce jsem několikrát zaskakoval v Opry
za Sonnyho. Onemocněl a požádal mě,
abych hrál za něj. Takže jsem hrál s kape
lami, se kterými jsem opravdu chtěl hrát, to
bylo požehnání.
BNL: Měl jste několik úžasných příležitostí,
o kterých může většina z nás jen snít.
KI: Earl měl největší vliv na každého žijícího
banjistu. Dokonce i Béla Fleck vám řekne,
že poprvé, kdy ho napadlo, že by mohl
zkusit hrát na banjo, bylo, když slyšel The
Balad of Jed Clampett. Earl byl největší
inspirací pro každého ze všech hráčů na
banjo. J.D. Crowe řekl, že kdyby nebylo
Earla, nic z toho bychom nedělali. Je to on,
kdo to uvedl do pohybu.

Ne, že by nutně vynalezl styl hraní třemi
prsty, ale určitě to posunul na jinou úroveň.
Řeknu to tak, že zněl jako nikdo jiný.
BNL: Zdá se, že v Earlově hraní je spousta
drobných detailů, které je těžké zapsat do
tabulatury.
KI: Tabulatura vás nenaučí feeling ani
frázování, o kterých jsme před chvilkou
mluvili. Nemůže vám je ukázat. Tabulatura je
skvělá učební pomůcka, ale je třeba se
dostat dál, protože když si jdete s někým
zapikovat, na jam sessionu, tam žádné
tabulatury nebudou.
Myslím, že leccos z toho, co se v tomhle
rozhovoru Ingram říká, by se mělo hned
tesat do kamene, zejména do kamene zá
kladů domu leckterého pickera.
V červnu 1978 se Kenny Ingram vrátil k
Jimmy Martinovi. Kontrabasista dnes slovut
né kapely Grascals Terry Smith na tu dobu
vzpomíná: „Měl jsem tu čest pracovat s Big
K jako Sunny Mountain Boy dvě letní
sezóny. Nebylo na světě lepšího banjisty.
Naučil jsem se od něj strašně moc a bude
chybět mně i celému bluegrassovému svě
tu.“
Od roku 1981 spolupracoval s Curley
Secklerem a Nashville Grassem, který
Curley po Flattově smrti vedl dál. V roce
1986 s muzikou, která kromě vystupování
znamenala také nekonečné cestování po
celých USA, úplně skončil. Jak sám říkal,
„hybernoval“. Chtěl zůstat doma a věnovat
se manželce Kay a třem dětem.
Opakovaně odmítal nabídky návratu na
hudební scénu, až v roce 2001 nastoupil na
plný úvazek do kapely Rage Rhondy
Vincent, „Královny bluegrassu“. S ní strávil
na cestách dalších devět let.
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Kontrabasista kapely, Mickey Harris, na něj
vzpomíná: „Kenny byl skvělý kamarád a
spoluhráč. Věděl jsem o něm už jako dítě
díky jeho působení v hudebním průmyslu.
Odehrál jsem s ním jeho první vystoupení,
když se připojil k Rhondě Vincent a také to
poslední, když odcházel. Nikdy jsme se
nepohádali a užívali jsme si to. Nemyslím si,
že jsem ho kdykoli slyšel stěžovat si na
cokoli. Byl skvělým šóférem autobusu a bez
problému dokázal řídit celou noc. Hodně
jsem se naučil tím, že jsem sledoval jeho
počínání v showbyznysu. Věděl jsem, že
„byl tam a tam udělal to a to“. Vždy se ke
mně choval s úctou, jako bych měl za sebou
to, co on. Mám rád banjo a rád jsem si s ním
o něm povídal. Hrál tolik jemných nuancí,
které většina pickerů prostě neslyší, proto
byl tak dobrý. Věřím, že ty drobnosti dělaly
ten největší rozdíl! Bude mi velmi chybět.“

Hostoval na projektech hvězd jako Benny
Martin, Marty Stuart, Josh Williams a Tony
Trischka. Vždycky ale přísně zachovával
tradiční scruggsovské pojetí banjové hry a
byl také jeho vyhledávaným učitelem na
mnoha dílnách po celém světě. V roce 2012
se podílel na projektu Foggy Mountain
Special: A Bluegrass Tribute To Earl
Scruggs, albu vydaném společností Roun
der Records.
Po Kenny Ingramovi zůstalo nepřeberné
množství nahrávek a také vzpomínky na
tichého, dobrosrdečného a citlivého gen
tlemana, jehož jemnost kontrastovala s
mohutnou medvědí postavou, v jejíž rukou
se banjo skoro ztrácelo. Pro mě odešla další
legenda a určitě nejsem jediný, kdo bude
Kenny Ingrama postrádat.
Pavel Brandejs

V únoru 2008 získal Kenny cenu SPBGMA
„Banjista roku“. V lednu 2009 přestoupil k
Larry Stephenson Bandu a po dalších
deseti letech na pódiích odešel v roce 2018
definitivně do muzikantského důchodu. Na
Youtube je opět k vidění řada záznamů s
oběma kapelami.
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14. ročník festivalu Do Modra
Dostala jsem pozvání od kamarádů z
Vegetu na nedělní festiválek Do Modra, na
19. červenec 2020. Chystala jsem se tam už
několik let, ale nikdy mi to zatím nevyšlo...
Neodolala jsem, odložila o pár dní odjezd do
Švýcar a v neděli ráno vlakem vyrazila do
Prahy. Byl to poslední víkend mého více
méně koronou podmíněného pětiměsíčního
pobytu v Česku. Konečně taky jednou mělo
být krásně a teplo. To jsem si fakt po těch
dvou deštivých a chladných festivalech, kam
jsem se chválabohu letos dostala, zaslou
žila. Ale jak Banjo jamboree, tak festival Na
Ostrovech stály i za to mrznutí...
Veřejnou dopravou, metrem a busem, s
rouškou na puse jsem po poledni dorazila
na Šeberák. Opravdu krásné výletní místo v
Kunratickém lese u jezírka se dvěma res
tauracemi. Prostor byl chráněný velkými
stany, tak by se nic nedělo, i kdyby pršelo,
což nás naštěstí minulo.
Na programu bylo devět kapel.
O půl jedné nastoupila na scénu první
skupina, Maňana Bluegrass Band z Jičína,
kolem kapelníka Pepy Krenna s dívčí do
bristkou Šárkou Rotterovou. To je docela
vzácnost. Dobře jim to šlape. Už jsem je
zažila kdysi na Banjo jamboree a znova se
mi moc líbili.
Světe, zboř se, hned v další kapele,
tentokrát z Plzně  Frýda and Company ex
celovala další zpívající dobristka Albína
Pethsová. Dvě dobristky za sebou, tak to
zde ještě fakt nebylo. Krásné vokály, zpívali
česky i anglicky. Pamatuju si je z loňského
La Roche.
Na scéně se objevila pořádající kapela
Veget ve složení vedoucí Jarda Záruba,

mandolinista a zpěvák, zvaný Náčelník,
zpěvačka a basistka Lenka Krausová,
banjista Honza Bareš a kytarista Jarda
Kouda. Letos slaví dvacáté výročí svého
založení. Po pár krásných písničkách nastal
ten očekávaný velký moment. Před jeviště
pozvali své bývalé spoluhráče, prý tam
nebyli všichni, ale i tak jich bylo požehnaně.
Představili nám své poslední cédéčko s
názvem 20 let Vegetu, přinesly se hned tři
flašky šampusu a proběhl slavnostní křest.
Kmotry měli dokonce také tři. Petr Gärtner
cédéčko polil šampusem, následovalo pár
proslovů a přání. Zazvonily skleničky,
zazněly přípitky a bylo zkrátka veselo.
Cédečko jsem si pak doma poslouchala a
moc se mi líbí! Kapela pokračovala ve
vystoupení. Zaznělo dokonce pár písní,
které jsem ještě neslyšela. BRAVO Veget!!!
Jen tak dál, aspoň dalších dvacet let!!!
Pochopitelně museli přidávat a nakonec
zazněla píseň Slunečnice.
Následovalo trio ToPinQui ve složení Joey
Horáková, Pavel Tim Duda; a nově se k nim
přidal Richard Ciferský se svým banjem.
Naposled jsem je viděla před rokem ještě
jako duo se dvěma ruskými chrty, tentokrát
si přivezli také svá malinká dvojčátka a
barzoja jen jednoho. Zahráli a zazpívali nám
francouzky, česky i anglicky. Nehrají jen blue
grass a bylo to pěkné osvěžení v tom horku.
Měla jsem sto chutí hupsnout do jezera a
zaplavat si, ale plavky zůstaly v Brně. Tak
jsem jenom v mezičase pozorovala kačenky,
potápky nám předvedly své mladé a roháč
si se mnou zahrál na schovku  sotva jsem
na něj nastavila kameru, hned se potopil,
ale nakonec se mi ho povedlo přece jen
vyfotit. Popovídala jsem si s labutí a prošla
se po krásném okolí. Hudba byla perfektně
slyšet po celém areálu, tak jsem o nic ne
přišla.
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Pořádající kapela Veget
Mezinárodní kapelu GRuns‘n Roses jistě
všichni znáte, tak snad ani nemusím psát,
že opět předvedli vynikající výkon. Podruhé
od Banjo jamboree jsem je viděla s jejich
novým kytaristou Vladem Križanem.
Ralf Schut ani nemusel odcházet z jeviště,
neb vzadu již byla připravena má oblíbená
slovenská kapela Blueland s jejich hard
driving bluegrassem. Tu taky zná celá
Evropa... Byli výborní jako vždy. Taky museli
přidat svuj největší hit Vždy keď ráno
vstávam prvý....
Jako vždy jsem se moc těšila na jihočeskou
kapelu Sem tam, která mne ještě nikdy
nezklamala... Jenom mne mrzí, že už dávno
nehrají moji od nich nejmilejší píseň o
Novém Zélandu s nádhernými banjovými
sóly Vojty Zíchy. Ale jejich vystoupení bylo
opět super.
Jihočechy vystřídala severočeská kapela
Album. Vypálili na nás Dylanovku Don‘t
Thing Twice It ́s All Right... A jejich hudební
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ohnostroj pokračoval. Zpěv Zoltána Paz
stora je čím dál lepší a to stejné se dá říct i
o dobru Zdeňka Lucáka, o ostatních ani
nemluvě. Zkrátka i tahle kapela patří k
evropské špičče. Pochopitelně taky museli
přidávat a byl to Marbletown od Blue
Highway... Výborně, pánové!!!
Poslední třešničkou na dortu byla naše
momentálně snad nejlepší vokální skupina
Abalone z Prahy. U několika jejich písní mi
naskočila husí kůže z té krásy. Zakončili
nádhernou písní z filmu Snídaně u
Tiffanyho: Moon River. Obecenstvo si je ale
vytleskalo, a sám Náčelník jim povolil
dokonce dva přídavky, rychlou Whisky River
a pomalý gospel My Lord What a Morning...
Jejich vícehlasé vokály jdou až pod kůži...
A bylo po festivale...
Náčelník nás všechny pozval na příští rok,
stejné místo, stejné datum... Potkala jsem
se tam se spoustou milých kamarádů a
kamarádek a snad lepší poslední víkend

jsem si ani nemohla přát. Diky pořádajícímu
týmu, občanskému sdružení Do Modra,
Vegetu a všem zúčastněným kapelám,
zvukařům, sponzorům i obecenstvu za
opravdu pohodový festival v nádherném
prostředí... Hlavně za odvahu v této těžké
době vše perfektně připravit a dokonce s
volným vstupem...
Jak my v Brně říkáme, byl tam fakt veget!!!
Ted jsem si uvědomila, že jsem ještě nedala
na Facebook festivalové fotky, jen pár
rychlých mobilovek. Hned to napravím,
abyste je měli možnost vidět všechny...

Když jsme jely s Lenkou Krausovou v
pondělí časně ráno na nádraží, ptala jsem
se jí, jak ten festival vlastně vznikl. Tohle
byla její odpověd: Jak se člověk vůbec
dostane k pořádání festivalu? To takhle
jednou na zkoušce někdo nadhodí: „Hele,
mám kamarády, kteří by nám poskytli
prostor na hraní... nezvládli bychom udělat
festival?“ No a tak nějak to asi začalo.
Následovalo několik týdnů/měsíců hroma
dění informací, příprav, dohadů, atd. Jak je
vidět, výsledek dopadl na výbornou, neb
tento ročník byl již čtrnáctý.
Ahoj, Lilka v Bülachu 9. září 2020

2. Bluegrass Openair Zürchersmühle
Urnäsch, Švýcarsko, 22. srpna 2020

Letos snad byly všechny bluegrassové
festivaly ve Švýcarsku kvůli koroně zrušeny
 s výjimkou tohoto. Už jsem tady na žádné
akci nebyla, ani nepamatuju. Ale vzhledem k
tomu, že tam měla hrát hvězdná sestava G
Runs‘n Roses s hosty, nemohla jsem si to
přece nechat ujít.
Na festivalech tady bývají tradičně čtyři ka
pely a hrají jeden set odpoledne, druhý
večer. Na ten odpolední jsem se tedy vydala
od nás vlakem s pár přestupama, s tím, že
kdyby povolení zrušili, aspoň se projdu po
okolí. V krásném kantonu Appenzell, kde se
nachází hora Santis, jsem dřív bývala často,
buď na horách, nebo na vodě.
Bezpečnostní opatření byla přísná, omeze
ný počet lístků. A jenom online a na jméno a
adresu s tím, že budou kontrolovat i dokla
dy. A kdyby se tam někdo nakazil, museli by
všichni do karantény. Před vstupem roušky
a dezinfekce... Děvčata u kasy za plexisklo
vou stěnou. Opravdu jsem obdivovala pořa
datele, že si to vzali na zodpovědnost. Ale
naštěsí to vyšlo a bylo to fajn. Festival se
konal ve velkém otevřeném stanu, neb před

pověď nebyla moc příznivá. Ale byla jenom
silná přehánka krátce po zahájení.
Jako první nastoupila rakouská kapela
String Dazzlers z Dornbirnu. Předvedli nám
mix různých hudebních stylů, zabrousili i na
Hawai. Čtyři starší pánové a klidná příjemná
muzika. Jejich kytarista, jehož jméno mi bo
hužel vypadlo, také tento festival moderoval.
Italskou temperamentní skupinu Bluedust
možná znáte z festivalů v Holandsku či
Francii. Jejich banjista Dino Barbe hrával
také s Bluegrass Stuff. Výborní muzikanti i
zpěváci. Do programu vpletli i pár italských
písní a obecenstvo bylo nadšeno. Ty jediné
 kromě našich hochů  znám již léta..
Německá kapela Johny and the Yooahoos
byla pro mne premiéra. A abych pravdu řek
la, tak výbornou německou kapelu s osvě
žujícím vlastním soundem bych ani neče
kala. Vynikající, jak po stránce instrumen
tální, tak i nádherné perfektní trojhlasy. Pěk
ný byl na ně i pohled v jejich stylovém
oblečení. Stálo by za to je někdy pozvat na
nějaký festival do Česka, až ta mrcha koro
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G Runs‘n Roses
na odejde... Jsou z Horního Bavorska, tak
by to neměli daleko. Mrzelo mne, že jsem je
nezažila jamovat na konci festáku s GRu
nama, ale v noci už bych se domů nedo
stala. Z mých starých kamarádů, kteří mne
sem tam z koncertů a festivalů vozili tam
nebyl nikdo. A vlaky už tak pozdě nejezdí.
Hodně se ta zdejší scéna změnila za ty tři
čtyři poslední roky, co jsem z ní více méně
vypadla... Snad jediná stálice byl vynikající
zvukař a dobrista Robert Brunner, pořadatel
festivalu Sunny Mountain Grass, na kterém
si skoro vždy nějaká naše kapela zahrála.
Ale i jejich festival, co se měl konat minulou
sobotu padl za obět koroně. Všichni jsme se
těšili na naše hochy GRuns‘n Roses. Z pů
vodní kapely tam vlasně byli jen Ralph
Schut a Martin Burza, zato si přivezli bom
bastické spoluhráče, Zdeňka Jahodu s man
dolinou, Erika Baniče s basou a Davida
Bendu s banjem. Předvedli nám vynikající
set a bylo vidět, jak je to hraní děsně baví.
Zářili jak sluníčka. A obecenstvo jásalo.
Dohráli a já se musela chystat na vlak.
Venku jsem slyšela zvonění kravských
zvonců. A tak jsem vyběhla ven a nahoře na
silnici se právě ubíral slavnostní tradični
průvod Alpabfahrt. Bývá to velký tamní svá
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tek, ale letos jim ty oslavy taky zrušili. Ale
sedláci si svoje kravičky musí sehnat z
alpských louk, kde se celé léto pasou a
zavést je opět na domácí pastviny. Pěkně je
vyzdobí, hlavně jejich královnu. A po cestě
je lidé hostují různým pitím i kvítím.. Kdo by
chtěl vidět, jak to vypadá, může se podívat
na můj FB, mám tam pár fotek a jeden
kamarád mi do komentářů přidal video, kde
je vidět skoro celý průvod, když šli po silnici
přímo nad festivalem. Já nestihla začátek. V
tomto horském kantonu se přísně dodržují
staré tradice...
Ale i ty jim ta korona letos sebrala. Dokonce
se tam snad poprvé v dějinách nesmělo
letos ani veřejně volit na náměstí zdvi
ženýma rukama...To taky snad nikde jinde
už neexistuje, než vAppenzellu na Lands
gemeinde  na náměstí před radnicí.
Tak se rozloučit se známými venku a G
runama ve sklepě vypít skleničku a spoko
jeně se odebrat na nádraží. Jistě byl večerní
program ještě lepší než ten odpolední, a
hlavně ten konečný sejšn. To už vám ale
hoši musí povykládat sami. Moc se mi tam
líbilo.
Ahoj Lilka v Bülachu, 13. září 2020
Víc fotek na mém FB profilu

Lusatian Grass – Hey... stále se zlepšujete!
K poslednímu albu tradiční skupiny z českých Lužických hor
Poprvé jsem tuto skupinu slyšel na konci
srpna 2000 na Bluegrass, Folk a Country
festivalu v severočeských Všemilech. Zde
pro mě byla jednou z mnoha ve vždy dobře
obsazeném programu. Povšiml jsem si
Karolíny Stránské, která, ač velmi mladá,
hrála už opravdu dobře na mandolínu. To
jsem před tím v Německu ještě nikdy nevi
děl, a to tu znám téměř všechny muzikanty
country scény. A Tomáš Kejklíček hrál ten
krát téměř výhradně na kytaru a byl už
lídrem skupiny. Oba, Tomáše i Karolínu,
jsem stále vídal a slýchal dalších dvacet let,
na koncertech nejenom v Čechách. A s
obměňujícím se obsazením. Jejich cédéčka
mi stojí na poličce a stále je poslouchám.
Nyní dokončili dvanácté album. Poslední
titul „Hey“ se jmenuje zcela prostě. Tak
profilované cédéčko nebylo žádné předtím.
Skupina s lety vyzrála a stala se nezamě
nitelnou. Množství nemusí znamenat kvalitu
– to znovu prokazují Lusatian Grass, kteří
nyní hrají v triu. S Tomem a Karolínou hraje
a zpívá přibližně 10 let basista Miloš
Macháček. Také na „Hey“ hraje Macháček;
jak už bylo řečeno znovu na basu solidně,
prostě a bez nějakých velkých eskapád.
Tomáš Kejklíček se začal před lety namísto
kytary věnovat instrumentální tvorbě pro
banjo, a i zde se perfekcionista ještě zdo
konalil. Kejklíček hraje i na aktuálním albu
různé banjostyly. Ve studiu přebral i kyta
rové party. Časem oživí vystupování také
dospívající člen rodiny „Lusatian Grass“.
Písničky aktuální produkce byly znovu na
psány téměř stejným dílem Karolínou
Stránskou a Tomášem Kejlklíčkem. Pouze
dvě písničky, z toho jeden traditional, napsal
někdo jiný. A všechny texty jsou znovu
vytisknuty v bookletu. Umělci důsledně zpí
vají anglicky, protože podle Kejklíčka to jen

tak funguje, přikládají význam vlastním
textům. I design cédéčka byl zdokonalen –
barva oblečení muzikantů ladí k zbylému
rozvržení obalu alba.
Toto album je všestranné jako žádné před
tím. A to nesouvisí jen s tím, že kromě
doprovázených, zpívaných čísel je možné
poslouchat i čistě instrumentální kousky. Ty
se hrají velmi jistě a kupříkladu „Easy“ ve
vysokém prestissimo tempu. A jestli je to
lehké...? Opět je pozoruhodné, jak se dobře
doplňují interpretace a texty.
To začíná už při první písničce. Když
Kejklíček při „In Your Hand“ zpívá „Last
Breath“, tak pak to také zní těžce a
naříkavě. Tomáš frázuje s vibratem v hlase,
že to stále trochu zní jako Del McCoury. A
úvod alba přímo tematicky vzpomíná na
velkého Ralpha Stanleyho. Oproti tomu je
mnohem lehčí a uvolněný titul 2 „Give It A
Try“. Karolína tu opravdu rozšiřuje optimis
mus zkusit změnit věci v životě, a to ne až
zítra. Právě tak veselá je „My Love For You“,
rovněž napsána a zazpívána Karolínou
Stránskou. Je zřejmé, že pokaždé autor/
autorka interpretuje sám/sama vlastní
skladbou. Lze si povšimnout autobiogra
fických prvků, jako při skladbě „You‘ve
Enriched My Life“, kterou Karolína napsala
pro už teď velmi muzikálně talentovaného
syna Jonáše. Velmi vyzrálá písnička je
rovněž „Shared Memories“, ve které
Stránská už teď dumá nad dny stáří a pak
nad vyvolanými vzpomínkami.
Za duchovní část písní alba odpovídá
Tomáš Kejklíček. Především titulní písnička
„Hey, Hey, Hey“ a také „In Your Hand“ a
„We’ll All Meet Up There“ ukazují Kejklíč
kovo hluboké náboženské porozumění.
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Poslední zmíněná skladba je a cappella. Ta
je ještě podtržena velmi dobrým aranžmá,
střídajícími se vedoucími hlasy a zcela jistě
zpívanými zpomalujícími se pasážemi.
Velmi silně zpívá Kejklíček i „My Heart’s In
The Highlands“. Úspěšně zhudebněnou bá
seň (v roce 1973) zpívá Tom znovu s
elegickým hlasem. K velké změně alba
přispívá také aranžmá už zmíněného
kousku „Shared Memories“. Zní jako folková
písnička po silně zazpívaném Karolínině
úvodu. Frázuje zde tóny s velkou jistotou v
intonaci. Stránské mandolína se na albu
lehce podřizuje Kejklíčkovu banju, přičemž
Karolína stále může zazářit svými sólistic
kými vlohami tak, jako při „The World Of Our
Own“, „Good Morning“ nebo „Round Town
Gals“, kde se vskutku blýskla – opravdu
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skvěle! Protože Tomáš Kejklíček ovládá
svoje banjo nadprůměrně dobře v nejrůz
nějších stylech, nepřipadá nám díky jeho
dominanci album vůbec dlouhé. Většinou
hraje Kejklíček v ClawhammerOldtime
stylu, ale rovněž v Chromatic stylu, jako při
„World Of Our Own“. Přirozeně umí také
klasický BluegrassSound.
Lusatian Grass se podařilo velmi barvité,
rozmanité album, z mého pohledu to nej
lepší, jaké doposud vydali. Hudba je neza
měnitelná a autentické kvality. Texty jsou
doposud nejvyzrálejší; to souvisí přirozeně
se zralostí muzikantů. Tři čtvrtě hodiny hud
by, která, jak se zdá, uběhne příliš rychle.

Mario Wildner, Drážďany, Německo

BG Cwrkot v Metylovicích
Poslední červnový pátek tohoto muzice
nepřejícího roku jsme byli pozvaní zahrát do
Metylovic u FrýdkuMístku. Tam parta
nadšenců okolo rodinné kapely Ptačoroko
provozuje s obdivuhodnou vytrvalostí
venkovní hudební scénu, zaměřenou – jak
sám název BLUEGRASS THEATRE napo
vídá – především na bluegrass. Přírodní
amfiteátr je umístěn mezi tenisovými kurty
ve sportovním areálu za základní školou a je
vybavený pěkným pódiem a lavičkami.
Kapely mohou pozkoušet v přilehlých chat
kách a diváci se občerstvit domácími
lahůdkami a čepovaným pivem.
Hudební podvečer zahájila skupina VRTÁCI,
která má za sebou opravdu úctyhodnou
hudební historii. Bohužel jsem z jejich
vystoupení prakticky nic neslyšel, museli
jsme po opravdu dlouhé pauze pilně
zkoušet. Hned po zkoušce jsme nastoupili
na pódium, odkud jsme pak po zvukovce
provozovali devadesát minut našeho
hudebního cirkusu.
Hrálo se velmi příjemně a i diváci vypadali
spokojeně. Nikdy mě nepřestane udivovat,
kde všude nejrůznější nadšenci pořádají
bluegrassové akce a tak mi to nedalo a
položil jsem jednomu z pořadatelů, Lukáši
Karlickému, pár otázek:

ťanem a Andym Owensem. Nejvzdálenějším
účinkujícím byla Mean Mary s bratrem
Jamesem z USA, která přijela do ČR na
naše pozvání. Hráli u nás další výborní
zahraniční a čeští muzikanti. Vše najdete na
naších stránkách. Speciální dík bych vyjádřil
Ondrovi Kozákovi s Alliquotem, Loes s Red
Herringem a samozřejmě vám z BG
Cwrkotu. Se smutkem vzpomenu na Mono
gram a Jitku Šuranskou. Nechci nikoho ura
zit, že ho nejmenuji, ale opravdu si vážím
všech, kteří u nás hráli, někteří i vícekrát.
My si zase vážíme toho, že nás zvete.
Umíme si představit, co to dá práce.
Vekovní scéna funguje, předpokládám,
jen přes léto, děje se tu něco i po zbytek
roku?
Ano, venku hrajeme jen od 15. května do
15. září, ale letos chystám nějaké koncerty
menšího formátu „pod střechou“. Hledám
pro ně vhodné místo. Ale jak neustále
zdokonalujeme areál a vidíme tu nezdolnost
diváků, uvažujeme i prodloužení sezóny.
Proč právě Metylovice?
To jsem si nevybíral, prostě tam bydlím. Ale
možná, že to vše má kořeny v řemenářství,
které máme v krvi a jsme součástí koňského
nebe.

Lukáši, jak dlouho už tyhle akce děláte?
Můžeš nám představit pořadatelský tým?
První akce v amfiteátru byla v roce 2014,
potom jich začalo přibývat, v roce 2017 už
jich bylo sedm a rostly i do velikosti a počtu
účinkujících.

Rodinná kapela Ptačoroko, rozšířená o další
příbuzné a přátelé.

Kdo všechno už vám v Metylovicích hrál?

Jak jste spokojeni s návštěvností? A co
letošní neblahý rok?

Tak to by byl už delší seznam. Největší akcí
byl koncert Druhé trávy s Robertem Křes

Spokojený jsem a musím být. Jsem vděčný
za každého diváka.
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Popravdě je to ale vždy na šedesát procent
odhadu nebo spíše přání. Letošní rok je
opravdu náročný pro pořadatele, ale hudeb
níci i diváci jsou velmi vstřícní a tak má
smysl i za takových podmínek pokračovat.
Chodí spíš místní nebo spíš bluegrassoví
fandové zdaleka?
Místních pár, zdaleka je nejvíc a příjemně
mě překvapí i móóóc zdaleka.
Jaké máte plány do budoucna?
Plány jsou, ale také se rychle mění nebo
upravují podle aktuální situace. Takže výsle
dek je, jako by nebyly.
Jestli se nepletu, hraješ v rodinné kapele
Ptačoroko. Můžeš ji trochu představit?
Hrajeme dvacet jedna let, táta a čtyři syno
vé. Jeden syn z rodinných důvodů s námi již
nehraje, tak jsem musel „adoptovat“ kontra
basistu. Obrázek rodinné kapely už je his
torie. Jsme rozstříleni po světě, Vídeň,
Praha, Frýdlant n. O, Baška a Metylovice.
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Koukám, že nejsem jediný kapelník, který
řeší dojezdové vzdálenosti jednotlivých
muzikantů, vy to máte ještě veselejší.
Kde vás můžeme slyšet?
V Bluegrass Theatre třikrát ročně a v okolí.
Někdy nás někdo pozve i dál.
Zásadní otázka na závěr: Vydržíte a počí
táte s dalšími akcemi napřesrok?
Jestli vydržíme nevím, nicméně v různých
plánech máme časový horizont několik let
dopředu. Jsme vděční za každý uskuteč
něný koncert. Když to půjde a budeme mít z
toho radost, budeme pokračovat.
Díky za rozhovor, držím palce, ať chodí
diváci. A kdo z bluegrassových fandů se
v tomhle kraji ocitne, neváhejte a nav
štivte některý z koncertů.

V červnu 2020 se ptal Pavel Brandejs

Kalendář akcí 2020
Situace s koncerty a festivaly se mění každým okamžikem, sledujte prosím
vždy online informace.

ALBUM
17.10.
04.11.
07.11.
21.11.
28.11.
04.12.
11.12.
19.12.

Křižanovský vaťák, Křižanov u Hrobu
Koncert Poutníci  host Album, Divadlo Chomutov
Poslední slanění
BG festival, Třebsín
Narozeniny (soukromá akce), Nové Hamry
Country bál, párty stan Náměstí Chomutov
Firemní akce, Chomutov
Vánoční koncert, párty stan Náměstí Chomutov

BG CWRKOT

06.11. Hradec Králové, U Novotných
07.11. Jičín, Kavárna Don Cortéz
05.12. Plzeň – Oslavy Jardy Pertlíčka

DRUHÁ TRÁVA
11.10.
12.10.
15.10.
19.10.
25.10.
31.10.
01.11.
13.11.
16.11
19.11.
20.11.
29.11.
30.11.
01.12.
02.12.
08.12.
10.12
11.12.
12.12.
15.12.
16.12.
20.12.
27.12.
28.12.

Znojmo, (19:00) Městské divadlo
Plzeň, (19:00) Měšťanská beseda host Michal Pavlíček
Ústí nad Orlicí, (19:30) Roškotovo divadlo
Jihlava, (19:30) Divadlo Na kopečku
Brno  KŘEST NOVÉHO ALBA, Sono Centrum, (19:30)
Lípa u Havlíčkova Brodu, Sokolovna
Náchod, Beránek, (19:00)
Tábor, Divadlo Tábor
Teplice, Dům kultury, (19:00)
Ústí nad Labem, Národní dům
Kladno, Hudební klub Dimenze
Zlín, Zelenáčova šopa, (19:00)
Zlín, Zelenáčova šopa, (19:00)
Ostrava, Klub Parník, (19:00)
Ostrava, Klub Parník, (19:00)
Břeclav, Kino Koruna
Vrchlabí, KD Střelnice, (19:00)
Český Krumlov, Synagoga, (19:00)
Jablonec nad Nisou, Eurocentrum, (20:00)
Beroun, Sál České pojišťovny, (19:00)
Praha  KŘEST NOVÉHO ALBA, Divadlo pod Palmovkou, (20:00)
Kroměříž, Dům kultury, (18:00)
Praha, KD Mlejn, (19:00)
Brno, KC Omega (Musilka)
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LUSATIAN GRASS

19.09. Okna u Bezdězu
02.10. Kamenický Šenov
10.10. Česká Lípa

MALINA BROTHERS
01. 10.
02. 10.
05. 10.
06. 10.
07. 10.
08. 10.
14. 10.
17. 10.
21. 10.
22. 10.
14. 11.
18. 11.
24. 11.
04. 12.
06. 12.

20:00 Nové Město na Moravě, kulturní dům
19:00 Pelhřimov, divadlo
19:00 Vimperk, Kulturní dům
19:00 České Budějovice, Metropol malá scéna
19:00 Cheb, kulturní dům
19:00 Chomutov, divadlo
19:00 Trutnov, UFFO
19:00 Ondřejov, kulturní dům
19:00 Písek, divadlo
19:00 Praha, divadlo Gong
19:30 Hradec Králové koncert s Filharmonií HK
20:00 Říčany, KD Labuť
Rantířov
Praha, KD Barikádníků  Poutníci 50 let
Brno, KD Sono Centrum  Poutníci 50 let

PETR BRANDEJS BAND

24.10. Frýdek Místek, klub U Arnošta
21.11. Nový Jičín, Vinotéka U Vlaďky

POUTNÍCI

09.10. Veselá u Pelhřimova, 19:30 Kulturní dům Koncert 50 let v country
10.10. Bystřice nad Pernš. 17:00 Masarykovo náměstí Jarmark 50 let v country
10.10. Nížkovice, 22:00 Sokolovna festival Vítání jara alias podzimu 50 let v
country
13.10. Domažlice, 19:00 kino Čakan Koncert 50 let v country
14.10. Zubří, 18:00 Klub Koncert 50 let v country
16.10. Velká Bíteš, 19:00 Kulturní dům Koncert 50 let v country
17.10. Olešnice, 22:00 Zahrada za KD Festival Olešnická kytka 50 let v country
20.10. Trhové Sviny, 20:00 Taneční sál MKS Koncert 50 let v country
21.10. Mladá Boleslav, 19:00 Dům kultury Divadelní sál Jarní folkparáda Koncert
50 let v country
30.10 – 1.11. Malé Svatoňovice, Bluegrassová dílna Koncert 50 let v country
04.11. Chomutov 19:00 Městské divadlo Koncert 50 let v country host skupina
Album
05.11. Jílové, 18:00 Zámek Koncert 50 let v country
10.11. Břeclav, 19:00 Kino Koruna Koncert 50 let v country
11.11. Hulín, 15:00 Náměstí Míru Svatomartinské posezení 50 let v country
20.11. Velichov, 20:00 Restaurace Pod lípou Country bál 50 let v country
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26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
04.12.
05.12.
06.12.
07.12.
10.12.
11.12.
12.12.
13.12.
15.12.
16.12.
17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
27.12.

Vodňany, 19:30 Sál M KS Koncert 50 let v country
Jesenice u Rakovníka, 20:00 Klub Truhlárna Koncert 50 let v country
Votice, 19:00 MKC Koncert 50 let v country
Stochov, 16:00 Mírové náměstí Rozsvěcení Vánočního stromu Country
Vánoce 50 let v country
Praha, 19:00 KD Barikádníků 50 let v country, hosté Robert Křesťan a
Trapeři, Malina Brothers, Poutníci 200920 s hosty a Poutníci 197991 v
čele s Robertem Křesťanem a Lubošem Malinou
Znojmo, 19:30 Klub Harvart Koncert 50 let v country + Country Vánoce
Brno, 20:00 Sono centrum 50 let v country, hosté Robert Křesťan a
Trapeři, Malina Brothers, Poutníci 200920 s hosty a Poutníci 197991 v
čele s Robertem Křesťanem a Lubošem Malinou
Krnov, 17:30 Náměstí Vánoční trhy Country Vánoce 50 let v country
Opava, 18:00 Dolní náměstí Vánoční trhy Country Vánoce 50 let v country
Brno, 18:00 Zelný trh Vánočná trhy Country Vánoce 50 let v country
Brandýsek, 19:00 Kino Country Vánoce 50 let hosté skupiny Fechtýři
Jihlava, 16:00 Masarykovo náměstí Jihlava k Vánocům 50 let v country
Country Vánoce
České Budějovice, 19:00 Náměstí Přemysla Otakara II Vánoční trhy
Country Vánoce
Lišov, 19:30 Kino Svět Hosté skupiny Rybnikáři Country Vánoce 50 let v
country
České Budějovice, 19:00 Kabaret U Váňů Koncert Country Vánoce 50 let v
country
Kladno, 19:00 Náměstí Starosty Pavla Vánoční trhy Country Vánoce 50 let
v country
Klatovy, 19:00 Náměstí Míru Vánoční trhy Country Vánoce 50let v country
Česká Lípa, Adventní koncert Country Vánoce 50 let v country
Oldřišov, 15:00 Kostel Narození Panny Marie Koncert Country Vánoce 50
let v country

PROFESSIONAL DEFORMATION
21.11. Jablonec, Eurocentrum, Posvícení v modrém,
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Servis
• U Vinceho je možné objednat bluegrassový kalendář na rok 2020/2021.
Podrobnosti najdete na samostatné stránce BL. Barevnou verzi najdete na
webu BACR.cz.
• EBMA udělila grant mladým nadějným hudebníkům Lukáši Jandovi (banjo) a
Danielu Martilíkovi (housle). Grant jim pokryje účast na 15. dílně Petra
Brandejse v Novém Jičíně resp. dílně Bluegrass Vegas, kterou organizuje
Ondra Kozák.
• Neúnavný Pete Wernick organizuje kvůli povzbuzení bluegrassové komunity
Safe Jamming Contest, tedy soutěž v bezpečném jamování, tj. s odstupy,
rouškami apod.. Proběhlo již druhé kolo, na vítěze se můžete podívat na
YouTube pod #SafeJamContest.
• Ve skupině BG Cwrkot nastoupil na místo houslisty mladý a talentovaný
Jirka Loun.
• JamCamp v Novém Jičíně podle Wernickovy metody plánuje Petr Brandejs
na 22.  24. 1. 2021. Více na petr.brandejs.cz.
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Milí čtenáři,
považujeme BAČR za služebníka českého bluegrasu pro jehož rozkvět
jsou klíčoví jak fanoušci, tak i kapely. Tyto dvě skupiny se v našem žánru
samozřejmě často prolínají. Abychom podpořili kolektivní členství kapel (za
500kč / rok s více výtisky BL zasílanými na jednu adresu), uvádíme zde jako
malou reklamu jejich jména a webové stránky.
Album  www.albumband.cz
Blackjack  www.blackjackband.cz
Bluegrass Cwrkot  www.cwrkot.cz
Blue Hat  www.bluehat.cz
Brzdaři  www.brzdari.cz
Direct  www.direct.webnode.cz
Grassroad  www.grassroad.cz
Handl  www.handl.wz.cz
Maňana gb band  www.mananaband.cz
Monogram CW  www.monogramcw.cz
Od plotny skok  www.odplotnyskok.estranky.cz
Poutníci  www.poutnici.cz
Freďáci  www.fredaci.cz

Petr Brandejs
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Uzávěrka BG listů č. 4/2020
je 15.11.2020. Informace o svých akcích a články do
listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na email
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 z.s., Hana Hyšplerová,
Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo převodem na
účet: 108596029/0300. Zájemce o ostatní typy
členství prosíme o kontaktování Hanky Hyšplerové
(kontakt viz str. 2), která s nimi domluví podrobnosti.
Můžete si z internetových stránek BA stáhnout
formulář přihlášky (individuál ní nebo kolektivní) pro
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku můžete
vyplnit také pomocí na šeho online formuláře. Bližší
informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.
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